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FOST PRIM-MINISTRU, ACTUAL, PREŞEDINTE AL, CAMEREI, VICE- 
PREȘEDINTE AL SOCIETĂȚEI GEOGRAFICE ROMÂNE 

- ETC. EC. ŞI 

O-fui 

once ]. |anovaRi 

CONSIIAER LA ÎNALTA CURTE DE COMPTURI, SEORETAR-GENERAL AL 
SOCIETĂȚEĂ GEOGRAFICE ROMÂNE 

ETC. ETC, 

„În semn de înaltă stimă şi nemărginită adimirățiune pentru 

neobosința, cu care lucrează la propășirea studielor geografice în 

România, 
A . 

Inchin această modestă lucrare a mea. 
4 

* Autorul, 

 



SOCIETATEA GEOGRAFICĂ ROMÂNĂ 

EXTRAS 

DIN PROCESUL-VERBAL ASUPRA LUCRĂRILOR PUSE LA CONCURS 

Astă-d, la 5 Martie 1892, sub- semnaţi întrunindu: se 

din noi în cornisiune spre a decide asupra manuscrip- 

telor presentate la concurs pentru cele mai bune dicţio- 

nare geografice pe judeţe; 

Având în vedere că prin publicaţiile făcute de biuroul | 

Societăţei s'ai fixat următoarele premii: 

1. Premiul „Principele Ferdinand“ (1.000 lei), pentru 

cel mai bun dicţionar al judeţului” „Bacăă“. 

2. Premiul „Mihail Balş“ (500 lei), pentru cel mai bun 

dicționar al judeţului -, Tecuciă“, și 

3. Premiurile : „Dacia-România“ (două premii a câte 

300 lei unul); premiul „Clubul Regal“ (500 lei); premiul 

„Maior Mareş“ (500 lei), și premiul „Solomon Halfon “ 

(500 “lei),. pentru. cele. mai -bune dicţionare -pentru jude- 

ţele nepremiate încă. |
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Avend în vedere că pănă în diua de 31 Decembrie 

1891 sai presintat următoarele manuscripte în ordinea 

primirilor : 

4) Pentru premiul „Prințului Ferdinand“ (judeţul 

_Bacăi) : | 
1. Un manuscript cu moto: „Ochii vădend, pricep 

lucrul mă bine.“ o 

2. Un manuscript cu moto: „Patience et longueur de 

lemps font plus que foice ni que rage. 

3. Un manuscript cu moto: 

»L Vocehio tiposato, intorno imossi 

Dwilto levato, e fiso riguardai 

Per conoscer lo loco dov' io fossi. * 

"Dante, Inferno, Cant. V). 

4. Un manuscript cu moto : „Carpaţii. 
B) Pentru judeţul „Musce/“, un manuscript cu moto 

„Jidova.“ 

C) Pentru judeţul „Covurlui“, un manuscript, cu 
moto ; „Emporium tolius Danubii celeberrimum.* 

D) Pentru judeţul „Botoşani“, un manuscript cu 
moto : „Oraşul și Satul“, în sfîrșit 

E) Manuscriptul judeţului „Prahova“ cu moto : „Co- 
_mnosci la Tera che ti & madre, e piu Pamerai.* 

Avend în vedere că aceste manuscripte s'aii cercetat 
cu toată scrupulositatea de câtre fie-care din noi în parte 
și observaţiunile ce fie-care a găsit de cuviinţă a face, 
Saii notat și saii consemnat în raportul d-lui raportor 
Gr. Tocilescu.



In ceea-ce privesce cele-l-alte patru manuscripte, 
comisiunea are onoare a vă propune să bine-voiţi a acorda, 
premiul al III!“ autorului dicționarului judeţului „Co- 
vurluiă“ cu moto: , Emporium totius Danubii celeber- 
rimum,.“ 

G. |. LAHOVARI 

Semnnaţi : GR. TOCILESCU 

M BRiTILA



PRECUVENTARE 

„Emporium tutius Danubii ce- 

leberr imuni. 

(Dim. Cantemir. D.M.). 

Spre a pute răspunde şi eii, în marginile slabelor mele pu- 

teri, măreţei și laudabilei întreprinderi ce urmărește Societatea, 

Geografică iRomână, aflată sub înalta puotecţiune a Majestăţei 

Sale Regelui nostru Carol I și sub luminata și neobosita condu- 

cere a Comitetului Societăţei, în special a D-lor general G. Manu 

vice-președinte, și G., ]. Lahovari secretar-general, am alcătuit 

dicţionarul geografic și statistic al judeţului Covurlui, lucrare 

care a avut onoarea să fie premiată de câtre Societate în ședința, 

adunărei generale de la 8 Martie 1892. 

Este drept că materialul. din acest dicţionar Pam. luat în 

mare parte din o altă lucrare a mea apărută anul trecut sub nu- 

mele Cartea judeţului Covurlui, care și aceea a avut o destul 

de frumoasă primire utât din partea Societăţei Geografice cât 

şi a publicului în general.—— Cu toate acestea, chiar numai întoc- 

mirea acestui material în formă lexiconică, fără a țină seamă de: 

alte complectări și date nouă întroduse, mi-a dat îndeajuns de 

lucru și cred că merită -atenţiunea bine-voitoâre a tuturor per- 
soanelor iubitoare de progres Și doritoare a cunoasce judeţul ce 
deseriii.
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Covurluiul fiind unul din cele mai mici judeţe ale României, 
firește că dicţionarul săi geografic nu poate fi așa voluminos. — 
Am ţinut însă să corespund programului tras de Societatea Geo- 
grafică, insistând cu deosebire asupra, datelor statistice, ceea ce 
socot că este de o importanță câpitală în aseminea: lucrări, 

Dar dacă acest județ e mic ca teritoriu și populaţie rurală, 
îns&mnătatea iconomică, comercială și chiar culturală a căpitalei 
sale, a. orașului Galaţi, ânt6iul şi cel mai cunoscut port al Româ- 
nici, îl pune 'pe aceeași linie cu judeţele masi ale Ţărei; și asupra, 
acestui punct m'am silit a da toate disvoltările, cari put înt:u 
în cadrul unui dicționar. | 

Pet încredința că isvoarele, de cari m'am servit, în alcătuirei 
acestui dicţionar, sunt dintre cele mai temeinice şi datele statistice 
din cele mai nouă. — In privirea datelor privitoare la Biserică și 
cler, am pus pe cele normale stabilite de Sf. Sinod în 1888, cu 
toate că corespunderea deplină a realităței cu ele se face trep- 
tat. — Circumseripţiile administrative sunt chiar cele întocmite 
după noua organisare, făcută conform legei din 1 Noembrie, anul 
curent. Aseminea am trecut în lucrarea mea şi stațiele (gările) 
liniei ferate Galaţi-Bărlad, cu toate că se află diabia acum în 
construcţie; în vedere însă că această linie va fi pe deplin ter- 
minată; pănă în doui ani, cred că n'am făcut răi descriind tra- 
seul săi şi punctele de stațiune. Cu un cuvânt n'am negligeat 
nimica spre a face din această lucrare ceva, sistematic și folositor. 

Așa fiind, sper că dicționarul meii va putea, forma, una, din 
petricelile, cu cari Societatea, Geografică Română zideşte frumo- 
sul edificit al marelui Dicţionar Geografic al României. 

Galaţi, 10 Noembrie 1892, 

Moise N. Pacu. 

rr rr nr



ISTOARELE PRINGIPALE ALE LUGRAREI 

NorIȚE STATISTICE ASUPRA MOLDOVEI de prințul X. Şuţu, 
(lași, 1849). * | 

DUNĂREA DE LA ORşovA LA MARE şi COASTELE MÂRRI DE LA 
VARNA LA CETATEA-ALBĂ, de It.-colonel de flotilă W. Drăghicescu, 
(Galaţi, 1884). 

RAPORTUL SF. SINOD PENTRU FIXAREA PAROHIILOR URBANE ŞI 
RURALE DIN REGATUL ROMÂNIEI, votat în ședințile de la 8 şi 9 De- 
cembrie 1888 (Bucuresci). 

STATISTICA ŞCOLILOR PRIMARE (rurale și urbane) şi sBCoN- 
DARE DE ANBELE-SEXE PE ANUL $COLAR 1888—89, lucrare apărută 
sub auspiciile Ministeriului Cultelor şi Instrucţiunei Publice în 1890. 

Hanra JuDEȚULV: Covunruri de ingiverul A. Mănesulescu 
(Galaţi, 1886). 

CARTEA JUDEȚULUI CovuRLuIă,: note geografice, istorice și în 
deosebi statistice de autorul acestui dicționar (Bucuresci-Galaţi, 
1891), 

În fine diferite publicaţiuni statistice apărute sub auspiciele 
ministerielor de finance, domenie și externe ale României, diferite 
dări de seamă ale autorităţilor lucale şi alte scrieri citate la păr- 
ţile respective. Multe din date însă sunt culese de mine direct la 
faţa locului în călătoria, ce am făcut în fie-care comună saii mi 
s'au trimes de învățătorii sătești.



PRESCURTĂRI DE CUVINTE 

Cot. ... 1... cotună RM... „kilometri 

COM... . . Comună Da. lei . 

Pee plasă Du a. bani 
jud... judeţ ” Pee ae Vei 
Pe... | hectare : DRP... vedi numele 

Gr... a... arie _ | respectiv saii respective, 

Rl as... „+ beotolitri - 

   



A. 

Aldeşti: sat, în com. Berești, pl. 
Horincea, aședat în partea nord- 
estică, a comunei, la depărtare 
de vr'o 4 k. m. de ea; cuprinde 
122 case, cu 104 contribuabili, 
121 familii și 491 suflete. Lo- 

„cuitorii de aice sunt toți români 
rEzăși. Mai înainte cu câţi-va, 
ani, Aldeșştii constituia comună 
aparte, de care atârnată și să- 
tişoarele Șipotele şi Pânăşesăi. 

In acest sat e o biserică, ce 

B. 

Baba-Draga : deal în partea, sud- 
estică, și pe teritoriul com, Fol- 
tești, pl. Prut, la, depărtare de 
33 k. m. de la Galaţi. De la 
acest punet calea, judeţeană, în- 
cepută, din strada Traian a, ora. |: 
șului Galaţi, se împarte în două: 
linia Galaţi-Fălciă pe malul Pru- 
tului și Galaţi-Berlad prin mij- 
locul județului Covurluii,   

posedă 8 fălci pământ provenit 
de la sătișorul Pănășesti; A]- 
deștii bisericeşte face parte din 
parohia Prodănești, cu un preut 
ajutor și 2 cântăreți. Aseminea 
e o școală mixtă (v. Berești 
com.) 

Armeneasca : moșie „particulară 
de 243 hr. pe teritoriul com. 
Bujor, pl.. Prut, 

Bacal-Başa: vechii han și rateș 
pe teritoriul com. Tulucesti, pl. 

- Siret, pe șoseaua judeţeană, la, 
depărtare de vro 12 k, m. de 
la Galaţi. Numele îl are de la 
fostul proprietar al moșiei res- 
pective Bacal- Başa. De la acest - 
punct drumul se împarte în 
două: câtre Bârlad-Fălciii Şi câ- 
tre Cuca, *
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Balcânu: deal în com. Băleni, pl. 

Zimbru, spre E., -în pădurea 

 xespectivă, lângă drumul mare, 
Lă , . 

Balcanu : podiş în com. Băleni, pl: 

Zimbru, în direcţie spre Puţi- 

chioaea. 

Balinteşiă : com. rurală, în pl. Ho- 

rincea, aședată pe valea Chi- 

neja, la depărtare de 75 k. m. 

de la Galaţi; se: mărginește la 

N. cu teritoriul com. Berești, 

la N. E. cu com. Slivna, la S. 

cu Băneasa și la V. cu Jorăști; 

e udată de pârăul Chineja, pă- 

răeșul Cioinagi și Iazul-Mic- 

lescului sai Ohişteala- Vechiă. 

Această comună e formată 

din patru cotuni cari, în ordine 

nord-sudică, sunt: Ciothagi, 

Balinteștă (reşedinţa), Ghibăr- 

țeni şi Pochișcani. Dintre co- 

tuni, cele dintâi depărtate de| 

reşedinţa comunală cu vro 800 

metri, iar Pochișcanii cu 2 ki- 

metri. 

Sătenii de aice sunt foşti clă- 

caşi împroprietăriți ; în întreaga, 

comună se găsasc 165 case, lo- 

cuind în ele 137 contribuabili 

sai 169 familii cu 700 suflete, 

din cari 343 bărbaţi, 357, fe- 

mei, 359 necăsătoriți, 309 că- 

sătoriţi, 32 văduvi, 80 cu sei- 

ință de carte și 620 fără. Ca 

srăini sunt 2 * familii de evrei 

cu 10 suflete. 

Comuna Balintești     este cea 

mai mică în privirea populaţiei 
din tot jud. Corurluii. 

Suprafaţa teritoriului acestei 

comuni se cifrează la 5.146 hec- 

tare, din cari 4.547 1/, hr. a- 

parțin proprietăţei mari și res- 

tul sătenilor. Proprietătea mare . 

“e împărțită în patru moșii cu 

același nume ca al cotunilor. 

Plugăria şi crescerea vitelor 

e ocupaţia. principală a locui- 

torilor. Producţia totală agri- 

colă e de 25.911 hectolitri pe 

an; recolta mijlocie 3—3 kile 

pe hectar; pluguri 70, din cari 

20 sistematice. Crâşme 5; fe- 

meile lucrează cănepă, lână și 

cultivă vermi de mătase; albi- 

nile se cultivă prea puțin. 

Vitele se cifrează ast-fel: ă 

tauri, 388 boui, 355 vaci, 124 

viței și 26 cai. 

Veniturile comunale se urcă 

la 3.119 lei 40 bani pe an și 

cheltuielile la 2.653. Dările di- 

recte câtre Siat, judeţ, comună 

și camera, de comereiii sunt în 

total de 6.874 lei 16 bani. 

Sunt două biserici în această 

comună: una Sf. Gheorghe în 

Baliateşti, construită din bârne 

în 1828; alta Înălțarea Dom- 

naluă în Ghibărţeni, zidită în 

1843 de reposatul Manolache 

Cârjă; ântăia posedă păment 

rural (8'/, fălci), a doua nu, 

fiind întreţinută de proprietarul 

respectiv. După noua alcătuire 

parohială, com. Balinteşti for-
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mează o parohie cu catedrala, 

Sf. Gheorghe, un preot paroh 
şi 3 cântăreți. | 

„Scoală una singură, mixtă, cu 
52 elevi înscriși, din cari urmea- 
ză regulat 42; se învaţă în ea 
și facerea pălăriilor de paie; 
de la 1879 a dat 8 absolvenți, 

„ cari s'aii dedat parte plugăriei 
parte meseriilor ; școala n'are 
pământ. 

Prin  Balinteşti trec6 calea 
vecint-ecomunală spre Berești, 
pe o întindere de 4 k. m.; -a- 
seminea, trece linia ferată Ga- 
lați-Bârlad. 

Balinteşti : satul principal și 
reședința comunei cu același |. 
nume, pl. Horincea, cu 108 case; 
are 0 biserică şi o școală (v. 
Balinteşti com.) 

„* Balinteşti : moșie 'particulară de 
321 hect., în comuna omonimă. 

Balta-Bădălanului : moșie a Sta- 
tului, foastă pendinte de Mi- 
tropolia Moldovei, aflătoare lân- 
gă Galaţi, în partea sud-estică, 
dar aparținând comunei Șiviţa, 
pl. Prut. Această moșie con- 
sistă din baltă de pescaire și 
pământ cultivabil:; arenda sa 
antală 52.000 lei. 

Balta-Brateş : moșie a Statului, | 

  

  

Moldovei, în com. Șiviţa,. pl. 
Prut, formată din 1.500 hr. baltă 
cu peşte și stuf, 3.375 hr. ara- 
bile și 3141/, hr. pădure ; arendă 
96.000 lei pe an. . | 

Balţatu : moșie a Statului, în 
„ com. Sl. Conachi, pl. Siret; a- 
rendă 19.112 lei pe an. 

| Bazanului (- Valea): în cuprinsul 
com. Berești, pl. Horincea. A- 
ceastă, vale începe din pădurea, 
particulară cu același nume și 
e seacă -pănă aproape de satul 
Merea, din aceeași comună ; de 
aice isvorăşte pârăeșul Merea, 
care dă numele săi și văiei ce 
se prelungește în jos (v. n. r.). 

Bazanului (-Pădurea): aflătoare 
__pe dealul răsăritean al văiei cu 

același nume, în com. Berești, 
pl. Horincea ; aparţine răzășilor 
din Merea, și Berești, 

Bazanul : podiş spre N. de valea 
omonimă, la zarea dealulai de 
E., formând hotarul între com. 
Bereşti și Prodănești, Berești- 

- Merea de o parte și Slivna de 
alta. De aice același podiş con- 
timuă între com. Slivna, Pro- 
dănești, Slivna-Gănești și Slivna- 
Cavadinești, formând un fel de 
semi-cere fundul văilor Slivna 
şi Bazan. 

foastă, pendinte de Mitropolia | Bazan-Cauşan : moșie particu- 
% 

  

2
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lară de 858 hr., în com. Be- 

rești, pl. Horincea. 

Băleni: com. rurală în pl. Zim- 
bru, la depărtare de 50 k. m. 
de la Galaţi, e udată de pâ- 
răele Suhuluiul-sec şi Suhuluiul- 
cu-apă;. se mărginește la E. 
cu s. Puţichioaea (com. Bujor), 

la V. cu Cudalbi, la N. cu Vâr- 
lezi şi la S. cu Cuca. 

Are două cotuni: Băleni (re- 
ședința) și Zăgancea, această 
din urmă situată ceva mai jos 

şi în partea nord-vestică a ce- 
lei dintâia. Locuitorii suht ro- 
mâni, foști clăcași împroprie- 
tăriţi la 1864, afară de vr'o 20 
lucrători străini în serviciul pro- 

prietăței mari și de 2 familii 
de armeni comercianți, (cu 12 
suflete); în ambele cotuni se 
află 387 case, locuite de 336 
contribuabili, familii flină 392 

cu 1.747 sufete, din cari 914! 

bărbaţi, 833 femei, 891 necă- 
sătoriţi, 707 căsătoriţi, 149 v&- 
duvi, 121. cu sciință de carte, 

1.626 fâră, 
Întinderea teritoriului acestei 

comuni se socoate la 8.065 h.r., 

specificate după întrebuințare 
ast-fel: 5.741 hr. arabile, 776 

emaș, 858 pădure, 321 feneţe, 

114 vii, 51 vatra satului și res- 

tul pământ netrebnie. Din teri- 
toriu, 1.278 hr. aparțin săte- 
nilor, iar ceea-l-altă,. parte pro- 
prietăței mari, formată dir două   

moșii cu același nume ca şi 

satele. | 
Se seamână în com. Băleni 

cu deosebire grâii, secară, orz, 

ovăz, păring și popuşoi. Pro- 
ducţia agricolă, totală în termin 
mijlociu e. de 24.076 hectolitri, 
iar pe specii: grâi 3.476 bl, 

orz 9.154, ovăz 535, secară 7.163, 

malaiă (meiii) 24 și popușoi 
10.724. Recolta mijlocie pe hee- 

tar e de 4 kile. 
Numărul total al vitelor e de 

5.594 capite, și anume: boui 
677, vaci 404, junci 54, junce 

“8, mânzați 124, mânzate 145, 

viței 151; cai 85;epe 187; ber- 

beci 102, oui și capre 3.654. 
Crâşme sunt 8, prăvălii cu 

alte mărfuri 2; mașini agricole 
5, pluguri sistematice 40; se află, 

şi o moară cu vapor a propri- 
etarului moşiei Băleni, prinţul 
G. M. Canţacuzino, înființată în 

1864. și care macină anual 3.456 
hectolitri. 

Veniturile comunei se cifreazii 

la 7.897 lei pe an, iar cheltu- 

ielile 7.697. Totalul contribu- 

țiilor directe câtre Stat, judeţ, 
comună şi camera de comerciii 
se ridică la 13.314 lei 06 bani. 

În această comună, şi anume 
în reședința ei, este o singură 

biserică cu hramul Sf. Arhan- 

gheli (Voevofi), zidită între anii 

1870 (Iunie 1) și 1871 (Noem- 

brie 14), care are ca înzestrare 
17 fălci pământ; după întoc-
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mirea sinodală din 1888, com. 
Băleni formează o parohie cu 
un preut paroh, 1 preut ajutor 
şi 2 căntăreți. 

Aseminea funcționează aice 
o singură școală mixtă, înfiin- 
țată în 1864, cu 58 elevi; școala 

are 3 fălci pământ; de la în-| 

ființare până adi a scos 40 ub- 
solvenți. : 

Băleni: satul principal şi reşe- 
dința comunei Băleni, pl. Zim- 
bru, situat pe o colină cu po- 

siție frumoasă; are 322 contri- 
buabili, 378 familii cu 1.699 

suflete, o biserică și o școală 
(v. Băleni com.). 

Băleni: pădure în comuna. omo- 
nimă, 

Băleni: șes întins în comuna cu 
„același nume, în djrecţia dru- 

mului spre Pechea. 
2 

Băleni: moșie particulară de vro 
4.000 hectare, în cuprinsul com, 

Băleni, pl. Zimbru. 

Băleni-Cuca-Galaţi: drum ve- 

cinal îns&mnat, ce trece prin 

dealul Poleitul, străbătând pune- 

tele Băleni, Cuca, Poloboc, Mo- 

goș, Poleitul, Ghibanu, Tatarca, 

Traian, Bacalbașa și Galaţi (v. 
n. r.). 

Bălţăţei: deal spre Apus în com. 

și 

  

Băleni, pl. Zimbru, între pâră- 

ele Suhuluiul-sec şi Suhuluiul- 
cu-apă. 

Bălţăţei: vale corespondentă dea- 
lului omonim, în com. Băleni, 

pl. Zimbru. 

Băneasa : com. rurală, în pl. Prut, 
pe valea Chinejei, la 64 k. m. 

de la Galaţi; se hotăreşte la 
N. cu com. Balintești, la E. cu 

Vlădești (cot. Roșcani), la S. 
cu Bujor (cot. Moscu) şi la V. 
cu Jorăștii, 

Comuna, aceasta, propriă dis, 

b'are cotuni, ci numai niște sim- 

ple mahalale, o-dini-oară deose- 

bite, adi aproape împreunate, 
cari poartă numele de Băneasa, 
Bucşeneasca, Fulgereşti şi pu- 

țin mai în sus Slobozia- Băneasa; 
ceastă din urmă e singura, re- 
cunoscută oficial câ cotună, 

Locuitorii de aice, și anume 

din mahalaua Băneasa şi parte 
din Fulgereşti sunt răzăși, iar 

cei din Bucșeneasca și SI. Bă- 
neasa, foști clăcași; capi de fa- 
milie 345 cu 1.557 suflete, din 

cari 625 bărbaţi, 630 femei, 
654 necăsătoriți, 523 căsăto- 
riți, 78 văduvi, 243 scii car- 
te, 1.012 nu; străini nu sunt 

de cât doui evrei, ce ţin pră- 
vălii de băcănie și mărunţișuri. 

Situaţia teritoriului e mai 

mult dealuri, ripi şi văi, prea, 

puțin loc șes; suprafața sa e
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de 3.748 .hectare, din cari trei 
părți arabile, 57 hr. păduri, 715 

“emaş, 57 fânețe, 601/, vii; în 
vatra satului sunt păduri și lunci 

de solie; proprietăţei mari a- 
parţin 1.591 hr. 24 ar., împăr- 

țite la trei moșii: Sl. Bâneasa, 
Boereascu. și Bucșeneasca (9. 
BD. 7). | | 

Numărul total al vitelor din 
com. Băneasa e de 2.135 ca- 

"pite, şi anume: 580 boui, 260 

vaci, 70 mânzaţi, 8 mânzate, 

185 viței, 8 cai și epe, 700 oui 
şi miei, 30 berbeci, 50 ţapi și 

capre, 100 rimători. 

__ Obicinuit se seamână în a- 

ceastă comună popușoi, secară, 
orz, 0văz și grâi, a caror pro- 
ducție' mijlocie este: popușoi 

4—5 kile de falce, secară 3—4, 

orzul: și ovăzul 4—5 și grâul 
2—3, 

Crâșme sunt 4 și 2 prăvălii 
de alte mărfuri; mori. de: vânt 

4, ce produc anual câte 150— 

200 lei; o mașină agricolă, plu- 
guri sistematice 10; se cultivă 
în bună purte cânepa, înul și 

gândacii de mătasă, albinele 

însă puţin. 

Veniturile comunei se ridică, 

la 6.931 lei,pe an,iar cheltui- 

elile la 3.519; dările directe în 

total se cifrează la, 7.160 lei 
16 bani. 

Biserici 4: Buna- Vestire - în 
mahalaua de jos Băneasa, zi- 

dită la 1814; Sf. Atanasie și   

Chiril (se gice că ar fi exis- 
tând din 1790) în Bucşeneasca; 
Prea- Cuvioasa  Parashiva în 

Fulgerești, din 1844; și Sf. 
Gheorghe în Sl. Băneasa, din 

1803. Dintre acestea, Sf. Gheor- 

ghe și Sf. Atanasie și Chiril sunt 

închise, din causă că se află în 

ruină ; cele-l-alte două funcţio- 
nează; bisericile închise at 
pământ rural, care. este dat 
spre. folosința întregei comuni; 
toata comuna Băneasa for- 

mează o parohie, cu catedrala 
Buna-Vestire, un preut paroh, 

un preut ajutor și 4 cântăreți. 
Școală una singură, mixtă, cu 

45 elevi regulaţi din 75 înscriși, 

fără pământ; a scos de la în- 
fiinţare pănă adi 12 absolvenţi. 

Prin Băneasa, pe o întindere 

de 5 k.m., trece. calea vecinală 
Bujor-Bereşti; aseminea, căi ve- 

cino-comunale mai mici sunt 
spre Jorăști la V. de 7 k. m., 
şi spre Roșcani la E. de 5. 

m.—Pe aicea trece și linia fe- 

rată Galaţi-Bârlad. 
Tradiţia populară susține că 

numele de Băneasa ar. veni de 
la soţia unui ban, căria îi gicea, 
bănoaia sai băneasa; probabil 

că era proprietăreasa vr'unei 

moșii de aice. Se mai poves- 
teşte dih bătrâni că în Băneasa, 
ar fi existat în vechime un târg 

mare; iar povestirea aceasta se 
întemeiază pe urmele (cărămidi, 

oale etc., de format vechii și
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cu totul străin), ce se găsesc 
cu ocasia săpăturilor făcute în 
localitate. 

“Băneasa : satul sai mai bine gis 
mahalaua, principală din comuna 

cu același nume, pl. Prut (v, 
Dăneasa com.). 

Băneasa ? vale, care începe din 

teritoriul com. Bereşti, pl. Ho- 
rincea, şi se termină la satul 

Dăneasa, comuna omonimă, de 

a care şi-a luat numele. 

Băneasa: deal corespondent văiei 
respective. 

Bănceşti : deal pe teritoriul com. 
Băneasa, pl. Prut; el apucă din 
valea Băneasa şi merge spre 
Jorăşti. 

Bărboşi : sat în com. Filești, pl. 
Siret, în apropierea, gărei cu a- 
celași nume; are 57 familii cu 
„2 sufiete,. biserică şi școală, 

. Fileștă com.). 

Bărboşi : moșie particulară de | 
560. hectare, în com. Filești, 
pl. Siret. 

Bărboşi : gară de drum de fer 
"de triagiă, în com. Filești, pl. 
Siret, unde se despart liniile 
de Roman și de București. Dis- 
tanţa directă de la această gară 
pănă la Galaţi e numai de 5   

kilometri; din. causa curbei nn- 

mite dela Bărboși însă, se per- 
curge cu linia ferată 19 k.m,; 
prin varianta și tunelul con- 
struite nu de mult, această dis- 

tanţă s'a mai scurtat cu vr'o 

7 kilometri. 

Bărboşi- Galaţi: : var iantă de linie 

ferată, menită a scurta cu 7 k. 

m. curba dintre Bărbuși și Ga- 
“laţi, care e de 19 k. m., pe 
când distanţa, directă între "Ga- 
laţi-Bărboși e numai de 5k. m. 
Această variantă, lungă de 4 ki- 
lometri, servește şi spre a de- 

părta liniu ferată de malul Bra- 
teșului, supus într'una năruirei. 
Deviaţia, de la, linia principală 

începe de lu distanța de 6 k.m. 
și jum. de la staţia, Bărboși și 
dă în ea la 1 k.m. şi jum. de 
staţia Galaţi. Intrarea în oraș 
se face prin un tunel din -Nor- 
dul Galaţilor (Vadu-Ungurului), 
în lungime de 767 metri; la 
fie-care câp al: tunelului este 

câte o adâncime pănă la 18 m., 

iar ea lungime cea despre Băr- 

boși are 1.357 metri și cea des- 

pre Galaţi 474, represintând . 
amândouă un cub de pământ 
de aproape 100.000 metri cubi. 

Această variantă, construită 

în1882, nu s'a putut întrebuința, 

-de îndată, din causă că tala- 
zurile tăieturilor tunelului s'aii 
suspat mai înainte; în 1890 s'a 

făcut nvui lucrări de înbunătă-
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ţire și rectificare, după cari stă 
și dat tunelul circulaţiei. 

Bărboşi (-Podul de la): pod pe 

“Siret, lângă staţia drumului de 
fer de la Bărboi, care pănă la 
construirea liniei ferate Mără- 
şești-Buzăii (după r&sboiul din 

1877/18) exu cheia comunica- 
ţiilor dintre Moldova și Mun 
tenia. Din punctul de vedere 
militar, rolul acestui pod a fost 

“foarte mare: cine dintre beli- 

gerauţi avea, stăpânirea lui, era 
sigur. de mersul înainte al tru- 
pelor sale. De aci provinea că   ânteia preocupare ce -ait avut 

tot-de-una mai ales Rușii în! 
v&sboaiele lor contra Turciei, 

_a fost d'a-și asigura trecătoa= | 
vea pe acest pod. Astă-di, deşi, 
importanţa strătegică a pedului 

de la Barboşi a mai scădut,! 

totuși ea este încă destul de 
mare, fie: din punctul de vedere 
militar fie economic,. fiind-că 

leagă comunicaţia de uscat în- 

tre Galaţi și Brăila, și între, 
Brăila cu Moldova. 

Podul acesta este tubular, de 

fer, de 246 metri lung, spriji- 

nit de 10 arcade: opt dintre 

ele aii 19 m. de deschidere, și: 

„ele două din mijloc aii o enormă   lungime de 47: m. 
Bătrânul-Isvoreţ şi Ciudin : 

trup de moşie particulară de! 
136 hectare, în com, Cudalbi, | 

pl. Zimbru. ul 
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Bârlădel : gârlă (pârâieș), ce is- 
vorăște din jud. Tntova și se 
varsă în Siret la V. de Șerbești, 

„com. Braniștea, pl. Siret. 

"Bejan (-Movila lui): pe teritoriul 
com. Cudalbi, pl. Zimbru, pe 

moșia numită Vatavu, în spre 

V., la drumu! Mateei (3. Lecuciii). 

Bereşti (-Zârgul): com. rurală, în 
pl. Horincea, centrul și reședința 

plășei Horincea, pe valea Chi- 

nejei, la 82 k. m. de la Galaţi; 

_se mărginește la N. cu Obârșeni 
(jud. Tutova) și Lupești, la E. 

cu Slivna, la $. cu Balintești 
și Joiăşști și la V. Vindereii și 
Rădeştii din *Tutova. Această 
comună e udată de pârăele Ho- 

rincea, în marginea, răsăriteană 

a, comunei, Chineja ce isvorăște 
chiar de aice, și pârăeșul Merea. 
Are 5 cotuni: Merea, Târgul- 

Bereşti (reședința), Satul-Be- 
vești, Aldești și Șipotele, toate 

aproape unele de altele, afură 

de Aldești și Șipotele, cari se 
găsesc mai sus și depărtate de 
reședința comunală cu 4 kilo- 

metri; mai e apoi lângă Șipo- 

tele un grupușur de case cu 
numele Pindșeșii, cari însă nu 

formează cotună a parte. Din- 

tre cotuni, T. Bereşti e inființat 
de vr'o 50 ani. cele-l-alte sunt 

mult mai vechi. 

Locuitorii acestei comuni 

sunt: în T. Bereşti bezmănară,



mai mult evrei speculanţi și 
“meseriași, prea puţini români 
și creștini; în cele-l-alte cotuni, 
mai mult rezăși și puţini foști 
clăcași, toți români însă, a că- 

vor ocupaţie principală e: plu- 
găria și crescerea vitelor. Nu- 
„mărul tuturor caselor din com. 

Berești e de 69%, contribuabili 

527, familii 762 cu 2.922 suf- 
lete, din cari 1.492 bărbaţi, | 

1.430 femei, 1.494 necăsătoriți, 

1.240 căsătoriți, 179 văduvi, 9 
divorţaţi, 325 sciutori de carte, 
2.597 nesciutori. Numărul ev- 

reilor din T. Bereşti e de 78 

familii cu 412 suflete. 

| Situaţia terenului de aice e 

mai mult dealuri și văi; puţi- 
nul șes aflător e neroditor și]. 
acoperit cu năsip. Suprafața 

întreagă a teritoriului se cal- 
culează la aproape 3.771 hec- 

tare, ast-fel specificate după 
întrebuințare : 2.661 pământ a- 
rabil, 401' pădure, 472 emaş; 

63 fânețe, 168'/, vii; restul 
vetrele satelor, teren netreb- 

nic și ripi. Din păment, 1.510 
hr. aparțin proprietăţei mari, 

împărţită în patru trupuri de 
moșii; 7. Bereșă cu Tufele lui 
Păcuraru, Tercheleni- Voinești- 

__ Bazan-Cauşan, Voinești- open 
"și Călugăzeasca ; iar 1.961 hr. 
„sătenilor. 

Se seamâna de ordinar: grâii- 
Banat, orz, ovăz, secară, popu- 

şoi. Producţia mijlocie totală 

BER 

  

23 

se socoate: 1.000 kile grâă, 

1.800 secară, 1.800 orz, -peste 
2.000 popuşoi şi 700 ovăz. Re- 
colta mijlocie pe falce e: grâi, 

secară și orz 4 kile, popușoi 

pănă Ja 5. Fasole, bob, mazere, 
cartoafe, varză și alte legume 

- se cultivă în-deajuns. Sătenii se 
mai ocupă cu viile, livedile, că- 

răușia, scoaterea petrei şi tă- 

ietul pădurilor, 
Mașini agricole 5, pluguri sis- 

tematice 20; mori cu aburi 3; 

crâşme 21, osebit de alte pră- 

vălii de băcănie, lipscănie &tc.; 
meseriași diferiți există cu deo- 
sebire în T. Berești, aice se 
află și o fabrică de luminări de 

ceară, proprietatea unui evreii; 

femeile se ocupă cu cultura gân- 
dacilor de mătasă, a inului şi 

cânepei; în reședința comunală 

e o baie evreiască în bune con- 

diţii precum și o mică baie rece 
la fruntașul local Manole Dima, 
făcută această din urmă prin 

canalisarea și înmagasinarea în- 
tun basen a apei unui isvoraș 

din partea apusană a târgului. 
În T. Berești se face bâlciă 
s&pt&mânal în fie-care Duminică. 

Vitele comunei Bereşti se cif- 
rează ast-fel: 800 boui, 600 vaci, 

200 cai și 600 oui. 

Veniturile comunale se 'ridică 

la 10.049 lei 42 bani, iar chel- 

tuielile la 9.046 lei 12 bani. Dă- 

rile directe totale se calculează 

19.762 lei 68 bani.
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Biserici 4: Sf. Gheorghe în 
T.. Bereşti, datează de vr'o 30 
ani; Sf. Voivogi în S. Berești, 
iarăși nu de mult, construită ; | 
Sf. Nicolai în Merea,; şi Ador- 
mirea M-cei Domnului în Al- 
dești. Afară de biserica, din Al-! 
dești, care are pământ rural şi 
e alipită de parohia Prodă- 
nești, : cele-l-alte biserici n'aiă 
pământ și populaţia, respectivă 
formează o singură, parohie, cu 
catedrala Sf. Voivogi, 1 preut 
paroh, 1 preut ajutor ŞI 4 cân- 
tăreți, 

"Evreii ai în T. Berești o si- 
nagogă, care e una, din zidirile 
principale de nice. 

Școli iarăși 4, una de băeți, 
două mixte și una de fete; ân- 
tâia, de păeţi, în Ţ. Bereşti, cu | 
40 elevi regulaţi din 70î înscriși, 
se învaţă în ea și împletitul.pă- 

„lăriilor de paie; a doua, de 
fete, tot în T. Berești, cu 40 
eleve cari urmează regulat din 
45 înscrise; a treia, mixtă, în 
S. Berești, cu 21 școlari regu- 
laţă din 54 înmatricuilaţi, şi aice 

. se învaţă înpletitul pălăriilor; 
a patra, tot mixtă, în Aldești, 
cu 35 elevi: înscriși, din “cari 
urmează regulat 12—]5. Nu- 
m=rul absolvenţilor băeți de 
curs: complect; de la! toate șco- 
lile, de la înființarea, lor pănă 
adli, e de 30; fetele prea pu: 
“ține urmează și mai puţine ter- 
mină întregul curs, 

  

  

În com. Bereşti. și anume în 
1. Bereşti, e reședința uneia 

- din cele două judecătorii de 
pace rurale ile judeţului Co- 
vurluiii, precum și 'sediul me- 
dicului plășei Horincea, 

„Prin. com. Bereşti trece linia, 

ferată Bârlad-Galaţi, având aice 

6 staţie cu numele comunei. 

Bereşti (-Zârgul): târguşor ru- 

ral, cel mai mare de acest fel 
din jud: Covurluiii, în com. Be- 

rești, pl. Horincea.. Numără 197 

câse aședate aproape în șir și 

cele mui: multe lipite una de 

alta de ambele laturi ale unei 
“strade, după. modelul tuturor 
târgușoarelor rurale din țură; 

contribuabili 173, familii: 194 

- cu 844 suflete. Aproape jumă- 
„tate din populaţiune e conipusă 

din evrei, cari trăiesc din spe- 
culurea, sătenilor .din împreju- 

rimi. Mai înainte numai T. Be- 

- vești singur forma: o comună 
“aparte, 

Terenul (215 hectare), pe care 

e aședat Târgu-Bereşti, e su- 
pus bezmanului (enphiteosei); 

actul în virtutea căruia“ fin- 
țează acest târg datează de la 
15 Fevruarie (pus însă în ap- 

licare la 1 Septembrie) 1844, 
proprietarul săi actual e Epi- 

tropia Casei Sf. Spiridon din 
Iași, căriea i a 'revenit în 1879 

în urma dahiei făcută de câtre 

Dimitrie Sucevanu, fostul pro-
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_topsalt al. Mitropoliei Moldovei 
și Sucevei, cunoscut mai bine 

sub:numele de Psaltul Dimi- 
triță. “ 

Tar. Berești se află o bise- 
rică, 0 sinagogă evreiască, două 

„şcoli, o judecătorie de pace,un 
medic de plasă, o baie etc. (. 

Bereşti- con.) 

Bereşti (-Satul) : sat în comuna 
Bereşti, pl. Horincea, așegat 
ce-va mâi 'sus: de târgul. omo- 
ni, cu 211 contribuabili. fa- 

milii 284 cu 1.159 suflete. Mai 
înainte împreună cu cotuna Ma- 

rea forma; comună aparte ; are 

„o biserică și o şcoală (*. Be- 

rești-com.). 

Berman : moșie particulară de 
179 hectare, 

pl. Zimbru. 

Bisericei (Valea): între cot. 
Oasele (com. Cuca) şi com. Bă- 
leni, pl. Zimbrul; această vale |. 
aparține teritoriului Bălenilor. 

Bisericei (-Dealul) : ramifi- 
câție a, dealului (mare) dintre 
șesul Prutului și valeu Parul, 

“com. Măstăcani, pl. Prut. . 

Bobişoarele : baltă în com. Fol- 
teşti, pl. Prut, formată din văr- 
săturile Prutului. 

Boereâsta ; moșie particulară de 

în com. Cudalbi, | 

Brăneşti : 
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233 hectare, 24 arii, în com. 

Băneasa, pl. Prut, 

Boerese (- Dealul) : o ramificație 
a dealului dintre pârăele Co- 
vurluiă şi Suhuluiii, com. Măs- 

tăcani, pl. Prut. 

Bogdan-Prosie şi Potroci : mic 
trup de moșie particulară, de 
143 hectare, în com. Crăești, 
pl. Zimbru. 

Boldului (-Monila) : aflătoare pe 

moșia - -Cudalbi, pl. Zimbru, pe 

gindul stâng al pârăului Geru. 

Boţului (-Movila) : situată pe. 
valea Gerului' în spre $. de co- 

muna Cudalbi, pl. Zimbru. 

Brăilei (-Dealul): corespondent 
Drumului Brăilei (v. n. v.). Pe 

capul acestui deal e sătul Ro- 

gojeni; el ţine -pănă aproape 
de Huși. i 

sat în com. Vlădești, 

pl. Prut, cu 142 case, 143 fa- 

milii și 570 suflete, o biserică 
și o şcoală. Teritoriul ce-i a- 

parține e în întindere de 2.166 

hectare și 45 arii în total, din 

cari 1.716 aparţin proprietăţei 

mari si 450 hr. 45 ar. săteni- 
lor (v. Vlădești com.). 

Brăneşti : moşie particulară de



26 - BRA—BRA 

1.716 hr., în com. Vlădești, pl. 

Prut. După întrebuințare, te- 

renul acestei moşii se specifică 
ast-fel: :513 hr. 36 ar. pământ 

„arabil, 217 hr. 36 ar. emaș, 27 
„he. 17 ar. vii, 85 hr. SOar. pă- 

dure, 42 hr. 90 ar. luncă, 37 

hr. 18 -ar. fânețe și 802 hp. 
23 ar, baltă, 

Brăina : sat în com. Indepen- 
dența, pl. Siret, în partea nor- 

dică și, aproape de reşedinţa 
comunală. De acest sat sunt 
alipiți şi parte din vechii lo- 

cuitori ai foastei 'cotuni megieșe 
Peneii, dișfiinţată adi din causa 
inundațiilor Siretului.  Braiua 

numără 38 familii cu 177 .su- 

flete și o biserică. Teritoriul ce 
aparține acestui sat e în întin- 

dere de 642 hr. 11 ar. (v. In- 
dependenţa com.). 

Braniştea : com. rurală, în pl. 
„ Siret, la 18 kilomatri spre V. 

de la Galaţi şi la 3 k. m. de 

la malul Siretului; se mărgi- 

neşte la N. cu teritoriul „com. 
SI. Conachi și cot. C. Negri 
(com. Tuluceşti), la E. cotuna, 
Smârdan (com. Fileşti), la $. 
riul Siret (com. Cotu-Lung, jud. 
Brăila) și cot. Serduru (Fileşii), 
și la V. om. Independenţa, și 

parte din SI. Conachi. Această 

comună este una dintre cele 
„mai bine condiţionate ale jud. 
Covurluiă, atât din punctul de 

  

  
  

vedere al posiției fireşti cât și 
al împrejurărilor datorite acti- 
vităței omului. Prin ea» trece 
drumul de fer ce merge spre 
Roman (gara Șerbești) şi Şo- 
seaua națională Galaţi-Tecuciii. 

Apele ce udă com. Braniștea, 

pe lângă Siret, sunt pârâiașele 
Lozova, Bârlăgelul şi Greaca, 

"precum și balta Lozova. Numă&- 

vul cotunilor ce o formează e 
de 4, și anume: Braniștea, 

(reşedinţa), Zraian, Șerbeştii- 

Vechi și Lozova; cea mai de- 

părtată de reședință e Şerbeştii- 
Vechi, la distanță de 4'/, k. m. 
Locuitorii din Braniștea și Șer- 

beștii-Vechi sunt foști clăcași, 
împroprietăriți la 1864; cei din 
Traian și Lozora foști însurăței, 
împroprietăriți la 1879. Numă- 
rul total al caselor e de 353, 

contribuabili 247, familii 348 cu 

"1.423 suflete, din cari bărbaţi 

713, femei 710, necăsătoriți 876, 

căsătoriți 492, văduvi 54, di- 

vorțat 1, cu sciință de carte 
558, fâră 1.165. 

Intinderea. teritoriului com. 

Braniștea se calculează la 11.655 

hectare cari, după întrebuințare, 
se specifică în 6.478 arabile, 

2.017 emaș, 2.793 feneţe, 383 

pădure, 109 vii, 150 bălți și 

eleştaie, restul locuri de nici 

un folos. Din pământ, 7.648 hr. 
7.850 m. p. aparţin proprietă- 

- ței mari, representată prin trei 
moșii “particulare numite Șer-
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beştii- Vechi, Isgon și Traian, 

precum şi două ale Statului cu 
numele Braniștea şi ipești- 

_Perbeşti ; vestul e al sătenilor. 
Se cultivă aice tot felul de 

cereale; producţia agricolă mij- 
locie pe specii se cifrează: grâi 
10.928 hectolitri, secară 14.832, 

616, porumb! orz 3.096, ovăz 

10.160 etc.; cantitatea medie 
pe hectar 16 hectolitri pentru 
toate speciile de cereale. Pe 

teritoriul Braniștei, în deosebi 
pe lunca Siretului de pe mo- 
șia Isgon, se produc feneţuri 
multe și de bună calitate; de 
aice se alimentează cu fn mai 

întreaga piaţă a Galaţilor. 

Vitele se cifrează: 15 tauri, 

870 boi, 736 vaci, 172 junci, 

119 junce, 147 gonitori, 121 go- 
nitoare, 176 mânzaţi, 164 mân- 

zate, 123 viței; 2 harmasari, 

1ll epe, 222 cai, 45 mânzi; 

6 asini, 4 catâri; 189 berbeci, 

3.768 oui, 23 capre; 36 purcei, 

68 scroafe, 19 vieri, -porci 50. 

Pe lângă plugărie şi cresce- 

rea vitelor, sătenii din com. Bra- 

niştea se ocupă cu facerea de 
haragi şi rogojini, precum și 
cu tăietul stufului; pluguri de 

fer aii mai toți locuitorii; fe- 

meile cultivă puţin vermii de 
mătasă, ele lucrează apoi mai 

toate obiectele casnice și chiar 

îmbrăcămintea necesară; in a- 
ceastă comună se găsesc scoarțe 

frumoase, chilimuri, perine şi 

BRA 
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ulte obiecte casnice, lucrate cu 

mult gust și îndemănare de câtre 
femeile locale. 

Veniturile ordinare comunale 
se ridică la 12.716 lei 61 bani, 
iar cheltuielile la 19.421 lei 
98 bani; veniturile drumurilor 

sunt 827 lei 26 bani, chel- 
tuielile 644 lei 20 bani. Con- 

tvibuţiile divecte în total se cif- 
rează la 11.908 lei 40 bani. 

Biserici două în funcţionare 
și una în construcţie: Sf. Voe- 
vodi în satul Braniștea (Şer- 
beşti), construită de Stat în 
1863; Nascerea M-cei D-lui în 

Lozova; cea în construcție la 
Trăian. Tus-trele bisericile ai 
pământ zural: cea din Braniș- 

tea 25'/, fălci, iar cele-l-alte 
două câte 8'/, fălci. După noua, 

alcătuire sinodală, com. Braniş- 
tea, împreună cu cot.. Costache 

Negri (com. Tuluceşti) constituie 
o parohie, cu catedrala Sf. Voe- 
vodli, 1 preut paroh şi 5 cântăreţi. 

"“Şeoli 2, una de băeți şi una 
de fete, amândouă în reşedinţa 
comunală; școala de băeţi există 
din 1858, cu 69 elevi regulaţi din 
72 înmatriculaţi, absolvind cur- 

sul întreg numai de ja 1879 
vro 25 școlari; cea, de fete, în- 
ființată în 1883, cu 39 eleve 

înscrise, din cari cu frecuență 

regulată 19. 

La gura bălței Lozova s'a 
găsit rămășiţile unui pod de 
piatră cu stâlpi de stejar, de
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dată vechiă necunoscută. Piatra 
de aice s'a pus la șoseaua na- 
țională, ce trece prin apropi- 
„ere; o lespidă de o piatră mail. 
mare de la acest pod este la 
biserica din Braniștea. 

Braniştea: sat ce-i gice și Șer- 
„beștă, reședința com. Braniștea, 
pl. Siret. Intinderea moşiei ce 

“aparține acestui sat e de 8.687 
hectare ; numără 260 case, 350 
familii cu 1.044 suflete, o bi- 
serică şi două şcoli (una de 
băeţi și una de fete); aice-e 
stația Serbești a variantei liniei |. 
feraţe Șerbeşti-Hanu Conachi 
(v. Braniștea com). 

Branigtea: vale în com. Băleni, 
pl.- Zimbru, între deălul Valea 
“Rea și Cudalbi.: 

Braniştea - Tipeşti - Şerbeştă : 
moșie a Statului, din carea, s'a | 
dat și foștilor clăcași din com; 
Braniștea, pl. Siret, Partea r&- 
masă adi are o întindere de 

„5.698 hectare şi 7.850 m, p., 
din cari pădure-486 hr ; arenda 
anuală 75:000 lei. 

Brateş: lac, lângă Galaţi, în par- 
tea.sud-estică, cel mai mare lac 
al jud. Covorluiă și chiâr al: 
României. întregi, proprietatea, 
Statului, atârnând din punctul 

"de vedere administrativ de com. . 
„_Şiviţa, pl. Prut. Acest lac e for- 
mat din vărsăturile gurei Pru- 
tului şi ale Duniărei; lungimea 

: 
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„ sa e de 2 mile, lățimea maximă 
o milă și jumătate, iar minimă 
200 metri. Brateşul are în el 
peşte și raci în măre câtime; 
aseminea, bălțile ce-l înconjoară 

„sunt pline de stuf şi papură.. 
- Brateșul 'e cunoscut istori-" 

cește de pe la 1088 după Chris- 
tos; s'a numit în vechime: Ozo- 

“limna (incat, p. 209). Numele 
de Brateș, după Dimitrie Can- 
temir  ( Descriptio Moldaziae ) 
vine de la. vechiul Brythologi; 
mai probabil însă, cum susține 
d. l.-colonel de flotilă M. Dră- 
ghicescu în lucrarea sa Dună- 
rea și 'Coastele Mărci Negre 
(p. 172), Brateşul și-ar trage 
numele de la Brataci, numire 
ce italienii comercianţi ar fi pu- 
tut da, in timpul șederei lor la 
Dunărea pe la începutul. mili- 
enului actual, în viderea marei 
cantităţi de broaşte ce conţinea. 

Locul ocupat de Brateș e un: 
vechii și lung golf marin, scur- 
tat cu timpul prin aluvioanele 
depuse la gură de Prut. Bara, 
ce desparte acest lac de-Du- 
nărea, estă de o natură ce arată 
destul de lămurit șederea mărei 
în. aceste regiuni; ea, este de o . 

„formaţie nouă. După socotința, 
unora, Brateşul tinde a se as- 
tupa, din causa deposiţiunilor 
apelor Prutului și ale Dunărei.. 

Intre Brateș și partea : din 
vale a orașului Galaţi, traver- 
sează șoseaua națioanlă numită
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Calea Prutului, care servește 
şi ca, zăgaz, în cas de inundare. 

Ceirul Brateşului din partea 
despre oraș conţine un pământ 
foarte bun pentru cărămidă, 

Byoscaru : baltă formată de răr- 
săturile Prutului, în com. Ro- 

gojeni, pl. Horincea. 

Bucşăneaseca: sat (mahala) în 
com. Băneasa, pl. Prut, cu vr'o 

35 familii; numele îi vine de 
Bucşuneseu, fostul proprietar 
al moșiei respective. „o 

Bneşăneasca: moșie particulară 
de 194 hr., în com. Băneasa,, 
pl. Prut. 

Bugeanu : dealul răsăritean, pe 
care e așegat.satul Verlezi, pl. ” 
Zimbru. 

lugeanu: iezişor pe valea pâ- 
văului Covurluiul- -sec, între com. 

Verlezi și Jorăști ; acest iezişor 

se usucă la secetă. 

Buhociii : deal în com. Băleni, 

pl. Zimbru, afiător între cot. 
" Oasele (com. Cuca) şi satul Pă- 

leni. 

Bujor: com. rurală, în pl. Prut, 

reședința acesţei plăși, la de- 
părtare de 54 kilometri de. la! 
Galaţi. Situată în mijlocul jud. 
Covurluiii, pe văile Chinejei și   

Covurluiului, această comună se 
mărginește la N. cu com. Bă- 
neasa și Jorăști, la E. comuna 

Vlădești, la S$. Fârţăneşti și la 
V. Băleni și Vârlezi. 

Pe teritoriul Bujorului curg 

pâraele Covurlauiul-sec, Covur- 

lusul-cu- Apă şi Chineja, cărora 

le corespund văile respective. 
Mai sunt şi alte văi mai mici, 
precum Rădiciul, Miloaeca, Bu- 

“joruluă, Velichea, Vălcica- Dra 
ga etc. Dealul cel mai însem- 
nat'e Piscul Sere. 

“Bujorui este una din cele mai 

importante comuni rurale ale 
jud. Covurlui, atât în privirea 

întinderei teritoriului cât și a 
populaţiei, precum şi a institu- 

țiunilor ce posedă. Ea numără 
d cotuni cari, după aședarea 
lor în direcție sud-nordică, sunt :. 
Puțichioaiq, Umbrărești, Târgu- 
Bujor (reședința), Golășei şi 

" Moscu. Locuitorii se împart ast- 
fel: în T.-Bujor bezmănari, în 

Puţichioaia și Golăşei foști clă- 
cași, în Umbrărești parte foşti 
clăcași parte răzăși, în Moscu 
numai răzași. Numărul total al 

contribuabililor e de 492, fa- 

milii 743 cu 2.747 suflete, din 

cari 1.411 bărbaţi, 1.336 femei, 
1.369 necăsătoriți, 1.247 căsă- 

toriţi, 133 văduvi, 2 divorțaţi, 
276 cu sciință de carte, 2.471 

fără. Populaţia isralită se ci- 
frează la 77 suflete. | 

Suprafaţa întreagă a terito-
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riului acestei comuni se soco- 
tește lu 10.918 hectare, diu cari 
4.730 hr, 44 air. pământ arabil, 
2.742 he. 75 ar. emaş, 188 vii, 
2.288 pădure, 107 hr. 25 “ar, 
vetrele satelor și 67 hr. 
teren netrebnic. Din teritorii, 
1.430 hr. aparţin proprietăţei 
mari, represintate prin moșiile 
purticulre Golășei (Pităroaea), 
Puţichioaea, Urecheşti, Umbră- 
vești (aceusta în 4 trupuri a 
parţinend la 4 proprietară) și 

- Armeneasca; restul de 3.389 hr. 
sunt ale sătenilor, Dintre insta- 

“laţiile gospodărești ale proprie- 
tarilor mari, șe disting între 
primele ale judeţului Covurlui | 
cele de la moșiile Golășei (ule 
d-lui Lascar Catargiu, prim-mi- 
nistru și fost locotenent Dom: 
nesc), Puţichioaea (ale d-lui Pa-, 
raschiv Sechiari) și Moscu (ale 
d-lui G. Fulger). 'Osebit de a- 
ceasta, la Golășei, âlăturea chiar 
cu târguşorul Bujor, ce apar- 
ține aceleiași moşii, pe 0 co= 
lină încântătoare ce dominează, 
întreaga regiune este un castel 
prea frumos al d-lui şi d-nei! 
Lascar și Eufrosina Catargiu, 
cu admirabile grădini și lac ar- 
tificial., cari toate constituiese 
un adevărat monument al jud. 
Covurlui. Castelul cu grădina 
ocupă o întindere de teritorii 
de 12 fălci; lacul artificial se 
găseşte în partea din valea 
apusană a grădinei; lacul e for- 

21 ar. 

frele următoare;   

  

. 

mat din apele pâraielor şi is- 
voarelor vecine, are peşte și se 
poate umbla pe el cu barca, 
jar în. mijlocul lui se află o mi- 
cuță insulă legată cu podeţ de 
uscat. i 

__ Terenul acestei comuni în 
multe părți e năsipos; în Puţi- 

_chioaea e chiar o carieră de 
petiiș, exploatată de judeţ... 

Producţia agricolă se cifrează 
în total lu 93.059 hectolitri, iar 
pe specii: 21.792 hl. grâi, 22.500 
secară, 12.042 orz, 2.784 ra- 
piță, 28.878 porumb, 4.186 ovăz, 
624 malgii, 72 cânepă și 180 in. 

Statistica vitelor presintă ci- 
boui 1.353, 

vaci 1.151, cai 182, armăsari 
13, oi. 7.740, cupre 180, porci 

"428; total 10.747 cupete. 

Pe lângă agricultură și eres- 

cerea, vitelor, locuitorii de aice 
se ocupă și cu cultivarea viilor; 
în T.-Bujor însă sunt mai mulţi 
neguțători mici, în majoritate 
evrei. La, Moscu esțe o moară 
cu foc; mori de vânt sunt foarte 

vară, 

Bugetul comunei se balan- 
sează la venituri cu 12.519 lei 
65 bani și la cheltuieli cu 11.506 
lei 44 bani. Dările directe a- 

nuale câtre Stat, judeţ, comună 

și camera de comercii se ri- 

dică în total la 18.833 lei 40b. 
Biserici 4: Adormirea M-cei 

"Domnului (vechia și deteriorată) 
în Golășei, Sf. Dimitrie în Um-
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brărești (tot vechiă), Sf. (Iheor- 
ghe în Puţiehioaea (de curând 

construită) și Sf. Voevogi în 

“Moscu (zidită în 1882), bise- 
ricile aii pământ rural, afară! 
de cea din Moscu, ea una ce 

e întrun sat rezăşesc. După 
împărțirea parohiilor din 1888, 
comuna Bujor, afară de cot, 
Puţichioaea care e alipită la 

Pârţăneşti, formează o parobie, 

cu catedrala Adormirea, un preut 
paroh, un preut ajutor și 5 cân- 
tăreţi. 

Şcoli aseminea, „4: 1de băeţi 
“în Golășei, 2 mixte în Puţi- 

chioaea și Moscu şi 1 de fete 
în T. Bujor; cea din Golășei 

cu 46 elevi regulaţi din 64 în- 

scriși, cea din Puţichioaea cu 
29 şcolari regulaţi din 32 în- 
matriculați, cea din Moscu cu 
35, elevi regulaţi din 45 înscriși 

şi cea de fete din T. Bujor cuj 

21 eleve ce urmează regulat 
din 30 înmatriculate. 

Pe lângă reședința sub-pre- 
fecturei plășei Prut şi 4 me- 
dicului respectiv, în T. Bujor 
se află și un biuroi telegrafo- 
postal, întreţinut de judeţ, un 

spital, rural al Statului cu 40 

paturi, înființat în 1890, în lo- 

cul unei infirmerii județene de 
15 paturi, cea existat mai îna- 

: inte. 

Bujor (- Târgul): târgușor, reșe- 
dința com. Bujor, pl. Prut, for-   

mat din două şiruri de căsi- 
şoare lipite în mare parte una 
de alta şi aședate de ambele 
laturi ale şoselei judeţene ce-l 
străbate; numără 29 familii cu 
156 suflete, din cari 17 familii 

cu 77 suflete evrei, restul ro- 

mâni și creștini. 
Terenul, pe care e situat a- 

cest târgușor, aparţine moșiei 
Golășei, pentru acest teren lo- 
cuitorii plătesc bezman; are o 

şcoală de fete, biuroii telegrafo- 
postal, un spital și e reședința 
sub-prefecturei și a medicului 

plășei (v. Bujor-com.). 

Bujorului (- Valea): aflătoare în 
comună omonimă. 

Bujorăştilor (- Valea): în cup- 
rinsul teritoriului com. Cudalbi, 

pl. Zimbru; e acoperită cu vii 

numeroase și de bună calitate. 

Bujor ăştilor (- Dealul): corespun- 
dent văiei cu același nume, în 

cota. Cudalbi. 

Bulhacu : băltiță formată, de văr- 

săturile Prutului, pe teritoriul 
com. Măstăcani, pl: Prut. 

Burla-Mare: o ramură a dealu- 

lui mare dintre șesul Prutului 
și Valea, Parului, în com. Mas- 

tacani, pl. Prut. 

Bursncâni: com. rurală în pl,
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Zimbru, la frontiera” nord-ves- 
tică a jud, Covurlui, depăr- 
tată cu 72 kilometri de la Ga- 
laţi. Situată, într”o posiție qua- 

„si-pitorească,pe o culme de deal, 
la o înălţine de aproape 80 
metri d'asupra, nivelului mărei, 
și încrnjurată cu păduri, această, 
comună, se mărginește la N. cu 
teritoriul com. Bâlăbăneşti, la 
E. cu com. Rădești și la V. cu 
“Adam, toate aceste din judeţul 
Tutova, iar numai la $. cu te- 
ritoriul com. T. Dragușeni. și 
Craești, din jud. Cuvurluiă. Se 
poate qlice dar că com. Bursu- 
cani are forma, unei peninsule 
întrate în jud. "Tutova, în trei 
direcțiuni, ţinându-se de Co- 
vurluii numai în partea sudică. 

Prin mijlocul Bursucariilor 
trece pârăul Suhuluiul-sec. A- 
ceastă comună are două co- 
tuni: Bursucani (reședința) și 
Zimbru sai Schitul Zimbru, 
ceasta din urmă în direcţiune 
mai nordică și la, depărtare de 
un kilometru de cea - dintâia, 
Locuitorii din Bursucani sunt 
răzăși, cei din Zimbru foști clă- 
cași, toți români; în întreaga 
comună sunt numai 190 case, 
121 contribuabili, 187 fămilij 
cu 618 suflete, din cari 317 
bărbaţi, 301 femei, 274 necă- 
sătoriţi, 308 căsătoriți, 36 y&- 
duri, 113 sei carte, 505 nu, 

Pământul acestei comuni e 
năsipos și calcaros; întinderea 

  

  
    

sa totală e de vro 1.800 hec- 
tare, din cari 900 arâbile, 750 
pădure, 45 emaș, 91 vii, 6 fe: 
neaţă, 1/, grădinarii, 12 livedi 
și restul vatra satului şi pă- 
ment nstrebnic; 483 hr. apar- 
țin proprietăței mari și 1.317 
proprietăței mici (sătenilor) ; 
proprietatea, mare e represintată 
prin moșia particulară Zimbru 
și în Bursucani o parte a Sta- - 
tului. | 

Prodncţia agricolă totală se 
cifrează la 5.900 hectolitri- ce- 
reale, din cari 2.500 secară, 
2.000 porumb, 700 grâii, 500 
orz și 200 ovăz. Un folos mai 

„simţitor ai locuitorii de aice 
din cultura, viilor, livegilor şi 

„a grădinăriilor. Producţia vini- 
colă se calculează la 12.000 ved- 
re, calitate destul de bună. 

Numărul vitelor este: , 200 
boui, 200 vaci, 50 cai, 150 
capre, 200 oui și 400 porci. 

În com. Bursucani sant. 3 
crâșme și o mică prăvălie cu 
alte mărfuri; se află aice şi 6 
cazane de fabricat rachii de 
drojdii; inul, cânepa şi gândacii 
de matasă mai nu există; ase- 
minea și albinele; ca meseriașii 
sunt 3 cismari și 3 stoleri. 

Veniturile: comunale se ri- 
dică la 2.347 lei şi cheltuielile 
2.327 lei 27 bani: în această, 
privire dar Bursucanii e. una 

"din cele mai sărăcăcioase co-
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muni ale jud. Covurluii. Dările 
directe totale se cifrează la, 5.811 
lei 10 bani. 

Biserici- 2 : Sf. Arhangheli 
(Voevogi) în: Bursucani și Sf. 
Gheorghe în Zimbru, ambele 
construite de pe la 1825 ; nici 
una din biserici n'are pământ; 
după întocmirea, sinodală a pa- 
rochiilor, com. Bursucani for- 
mând o parohie, ch catedrala 
Sf. Arhangeli, e deservită de! 
un preut paroh şi 3 cântăreți. 

Scoală e una, singură, mixtă, 
fără pământ, cu 50 elevi în- 
scriși, din cari nu urmează re- 
gulat de cât vro 20—30. 

Prin această comună trece, 
pe 0 întindere de 7 kilometri, 
„calea județeană Galaţi-Bârlad. 

După legendă, Bursucanii și- 
ar fi având existența de pe la 
1760, și formațiunea sa se ex- 
plică ast-fel : pe aice, fiind" pă- 
duri mari, între animalele săl- 
batice, se încuibase mai mulți 
bursuci; adunându-se în partea 
locului din diferite puncte oa- 

  

  

menii şi făcându-și case de să- 
lăşluire,—câci pe aice e drumul 
mare (calea judeţană) dintre 
Galaţi și Berlad, — satului i se 
dădu mai ântâii numele de Bur- 
suc, apoi de Bursucani. D'alt- 
fel, împrumutarea numelor de 
animale se obseryă aice şi la 
alte localităţi de prin prejur; 
așa se găsesc numirile Zimbrul, 
iImpoaea, Ceoara, Uliu etc. (v. 
n. 1.). 

Bursucani: sat, reşedinţa, comu- 
“nei cu același nume, pl. Zim- 
bru, cu 170 case, 134 familii 
și 819 suflete, o biserică și o 
școală (v. Bursucani-com.). 

Bursucânilor (Dealul): aflător 
în com. omonimă. 

Bursucanilor (-Vulea): cores- 
pondentă dealului cu „aceeași 

; numire, 

Busuiaca: (v. Pășcuni-sat). 

C. 

Cailor (- Valea): cracul sudic al | 
unei văi mici, în direcţiune sud- 
estică, com. Braniștea, pl. Siret. 

Caliea: (v. Fileşă sat), 

Carasu: baltă în com. „Măstacani, , | 

„Pl. Prut, pe șesul Prutului și 
formată de vărsăturile :aces- 
“tuia. 

Carpinei (-Pulea): în cuprinsul 
“teritoriului com. Rogojeni, pl 
“Horincea,



34 | 0AY 

Cavadineşti: com. rurală, în pl. 
Horincea, la distanță de 80 k.. 
m. de la Galaţi şi mergând de 
la Sud spre Nord, ântâia co- 
mună aședată pe valea Horin- 
cei. Fa se hotărește la N. cu 
com. Gănești, la E. și S. cu 
Rogojeni: şi la V. cu Slivna. 
Teritoriul seii e udat de pârăul 

" Horincea și pârăeșul Lascovul. 
Are 3 cotuni: Grăpeni, Cava- 
dinești reședința) și Rugineni 
cu Oneștii; cea dintâia la de- 
părtare de vr'o 800 metri del 
reședința, comunală, iar cele- 
l-alte două mai lipite una de 

„ alta. Localitatea este frumoasă: 
plantaţii dese, vii, arbori rodi- 
tori (în deosebi nuci mulţi și 
mari) împodobesc teritoriul Ca- 
vadineștilor, Sătenii de aice 
sunt toți Români, rezăşi, afară 
de puţini foști clăcași și însu- 
răţei în Grăpeni. Numărul to- 

"tal al caselor e de 501, con- 
tribuabili 403, familii 523 cu 
2.142 suflete, ast-fe] clasificate: 
1.122 bărbaţi, 1.020 femei, 1.130 
necăsătoriți, 908 căsătoriţi, 104 

  

  văduvi 209, cu sciință de carte, 
1.933 fără. 

Pământul  Cavadineștilor e 
năsipos, argilos şi calcâros;. su- 
prafața, sa aproximativă e de 
3.446 hectare,. din cari 285 hr. 
arabile, 75 pădure și luncă, 150 
emaș, 65 fenețe, 160 vii, .10 
grădinării, 45 livedi şi 120 vatra 
satului şi netrebnic. Tot teri- 

toriul aparține proprietăţei mici 

și mijlocii; dintre săteni, sunt 
fruntași cari posedă, pănă la, 40 
fălci pământ. 

Se seamână aice:. popușoi, 
grâu, secară, orz, ovăz, malai 
etc. Producţia agricolă totală 
în termin de mijloc e de 
26.505 hectolitri, iar pe specii: 

8.200 hl. popuşoi, 1.460 grâi, 
9.360 secară, 6.225 orz, 900 
ovăz şi 360 malaiă; recolta 

mijlocie pe hectar în 1889 a 
fost: secară 12 hectolitri, grâă 
8, orz 12, popușoi 8, ovăz 16. 

Numărul vitelor e de 3.165, 
din cari 577 boui, 191 vaci, 
134 junci, 30 junce, 3 tauri, 
129 gonitori, 87 gonitoare, 283 

„mânzaţi, 273 mânzate, 109 vi- 
ței; 301 cai; 1.003 oui, 40 ber- 
beci şi 6 capre; osebit de ri- 
mători, din cari are câte unul 
cel puţin fie-care locuitor. 

Pe lângă agricultură, viticul- 
tură şi crescerea vitelor, săte- 
nii acestei comuni cultivă nu- 
meroase grădini de zarzavaturi, 
lucru nu prea obicinuit printre 
Români. O singură crâșmă e 
în Cavadineșşti, prăvălii de alte 
mărfuri 2; se lucrează aice ro- 

gojini şi cărămidi; funcţionează, 
o moară cu aburi (înfiinţată în 

1880), cu venit anual de 2.000 
lei; mori de vânt S, producând 

fie-care pănă a 80 lei venit pe 
an; sunt ca la 150 femei, cari 
cultivă duzi și vermi de mă-
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tasă, cânepă și in; mai toate 

cavadinencele lucrează singure 
“obiectele casnice; cultivatori de 
albine sunt prea puțini; pluguri 
251, nici unul însă de sistemul 
noi. 

Veniturile comunale se arcă 
la 6.242 lei 35 bani pe an, iar 
cheltuelile la 4.435 lei 05 bani. 
Contribuțiile directe în total a- 
Jung la 10.865 lei 17 bani. 

Biserici 4: Sf. Voevod în! 
Rugineni, Sf. Gheorghe (Po- 
sada) și Adormirea M-cei Dom- 
nului în Cavadinești, precum şi 
Prea Cuvionsa Paraschiva în 
Grăpeni; cele trei dintâi fune- 
ționează în stare bunişoară, a 
patra în ruină și închisă; toate 
sunt vechi, cea mai nouă Ador- 
mirea din 1848; numai biserica, 
închisă din Grăpeni ar pământ 
12 hectare, ce revin clerului 
întreg. După, alcătuirea paro- 
hiilor din 1888, com. Cavadi- 
nești formează o parohie, cu 
catedrala Sf. Gheorghe, un preut 
poroh, un preut ajutor și 6 
cântăreți. 

Școli 2, una de băeți și alta 
de fete; cea de băeți înființată 
în 1866, număra 76 elevi re- 
gulați în 1889 din tot atâţia 
înscrişi, absolvenți de la, înfiin- 

-_țare pănă acum vr'o 60; cea 
de: fete. datează de la 1884, cu 
17 eleve înmatriculate, cin cari 
cu frecuență regulată 12; nici 
o şcoală n'are pământ. 

  

  

Cavadineştă: sat, reşedinţa, co- 
munei cu același nume, pl. Ho- 
rincea, cu 364 familii și 1.212 
suflete, 2 biserici și 2 şcoli (v. 
Cavadinești-com.). 

Călugăreasea: moşie particulară 
de 165 hr., în com. Berești, pl. 

Horincea, 

Căpăţina (-Piscul): deal în par- 
tea vestică a văiei Lozova, com. 

Braniştea, pl. Siret.” 

Căprioara: pădure de saleie pe 
malul Siretului, în com. Piscu, 

pl. Siret. În vechime aice era 

un sat, care sa disființat, iar 

locuitorii lui s'aii adaugat la 
formarea satului Piscu (v. Piscu 
com.). 

Cătuşa: pârăi în com. Filești, 
pl. Siret. El începe a isvori din 
Satu-Costi și e format din alte 
patru pârăeșe, ce curg prin 

văile Dancăi, Satu-Costi,. SI. 
Conachi și Filești; apoi, stră- 
“bătând valea cu acelaşi nume 
sai a Fileștilor, formează la 

capât spre S. lângă Siret balta. 
Cătușa. 

Cătuşa: vale în com. Filești, pl. 

Siret. Ambele coline ale acestei 
văi sunt împodobite cu vii fru- 

moase și de bună calitate, apar- 
ținând cele mai multe gălăţe- 
nilor. Pe partea resăriteană, a
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a văiei Cătuşa trece drumul de 

fer, iar prin partea apusană 

linia fortificațiilor Galaţi-Nămo- 
loasa-Focșani. 

Cătuşa: baltă lângă Siret și staţia 
Bărboși, în com. Fileşti, pl. Si- 
ret; ea este formată de pâră- 

eșul cu același nume și con- 
ţine peşte, aseminea stuf și 
papură în deajuns. 

Câeacea : baltă aflătoare în mar- 
ginea de sus a satului Vădeni, 

com. Rogojeni, pl. Horincea. 

Câlmătuiului (- Valea): începe 
din jud. Tecucii și se prelun- 
gește pe teritoriul com. Cudalbi, 

pl. Zimbru. 

Cântarului (-Piscul): deal în 
partea estică a văiei Lozova, |: 
com. Braniștea, pl. Siret. 

Cealmău : 

com. Foltești, pi. 
vale mlăștinoasă în 

Prut, lângă 

dealul Babe „Draga, aproape de) 
Prut, 

Ceoara : numire dată unei părți 
de teritoriu cu pădurice din 
com. Bursucani, pl. Zimbru. 

Ceoara-Elenă: moșie particulară 
de 1.073 hr., în com. Pechea, 
pl. Siret. 

Cetăţuia : loc cu tradiţie istorică   

populară neprecisată, în com. 
Pechea, pl. Siret; 'aice şe o0b- 
servă urmele unui șanț de în- 
tărituri, 

Chiciura: deal pe lângă satul 
Rugineni, com, Cavudineşti, pl. 

Horincea; el merge spre Sud 

şi trece spre Apus din com. 
Rogojeni. 

Chineja : pârăă ce isvorăște din 
pădurea Voineștilor, teritoriul 

com. Berești, pl. Horinceu, apoi 
la punctul Braniștea unindu-se 
cu pârăeșul Merea, tot din a- 
ceeași comună, pevcurge valea 

Chinejei pe o distanţă de vro 

30 kilometri și se varsă în ri- 
ulețul Covurluii lângă satul 
Umbrărești (com. Bujor). In 
Chineja se varsă la satul Moscu 
și pârăeșul Slivncă. 

Chinejă: vale însemnată, udată 
de pârăul cu acelăși nume, în- 

cepând de pe teritoriul com. 

Berești, din partea nordică a 
S$.. Berești, și ține pănă la Um- 
brărești, pl. Prut. Pe această 
vale sunt aședate de sus în jos 

următoarele sate: S$. Berești, 

T.-Bereșşti, Cioinagi, Balintești, 

Ghibărţeni, Pochișcani, Sl. Bă- 
neasa, Băneasa, Moscu, Golășei, 

1. Bujor şi Umbrărești. 

Chinejei (-Fundul) : 
com. Berești, pl. Horincea. 

pădave în 
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Chiraftei : sat, în com. Măstă- 
cani, pl. Prut, depărtat cu vr'o 
300 metri în spre Apus de re- 

şedinţa comunală. Teritoriul în- |* 
treg al moșiei pe care se află 
acest sat este de 2.431 hectare, 

ast-fel răpărțite după întrebu- 
ințare: 1.144 hr. 
vii, 49. feneţe, 

vatra satului, 

257, tufăriș; dintr'acestea, 401 

arabile, 59 

hr. aparţin foştilor clăcași îm- 
proprietăriți, locuitori în sat, 
iar restul 'proprietăţei mari re- 

presintată prin o moşie cu același 
nume. 

locuite de 687 sufiete, o bise- 

rică zidită în 1823 de ascen- 

denții d-lui Alecu Codreanu, 
proprietarul moşiei (v. 
cani com.). 

Chiraftei: 

2.145 hectare, în com. 

cani, pl. Prut. . 

moșie particulară de 

229 emaș, 96 
597 pădure și 

În Chiraftei sunt 167 case, 

Măsta- 

Chirileşti : 
Măstă-]   

787 

lete, e cea mai mare cotună 
din com. Rogojeni; locuitorii 
foști clăcași împroprietăriți, cari 

posed vr'o 520 hectare pământ, 
iar restul moșiei aparţine pro- 
prietăței mari. În acest sat e 

o biserică (Sf. Spiridon) și o 

școală; bisericește, cotuna Chi- 
rilești e dislipită de com. Ro- 

*gojeni şi constituie o parohie 

a parte, cu un preut paroh și 
2 cântăreți“ (v. Rogajenă com.). 

Se susține că satul Chirilești 
e înființat pe la anul 1770; 

legenda populară spune că ve- 
chia-i numire de arda i-ar 

veni de la o fată oarbă, ucisă, 

de Turci într'o pădure numită 
şi adi Rădiu- Turcă ; d'atunci 
numele infortunatei tinere s'a 

dat și şatului și pârăului ce 
trece prin el. 

pădure în: spre Apus . 
de satul cu același nume, com. 

Rogojeni, pl. Horincea. 

Chiraftei: numele ce se dă pâ- |Chirileştilor (- Valea) : pe care | 
răulul Puruluă sai Valea-Pu- 
rului numai la vărsarea sa în 

lacul Covurlui, „unde desparte. 
cotunele Chiraftei de Măstăcani. 

Chirileşti : sat ce-i dice şi Oarba, 
în com. Rogojeni, pl. Horincea, 

| 

în partea vestică și la depăr- | 

tare de vr'o 5 kilometri de re- 

şedinţa, comunală ; numără 250 
case, 226 familii cu 1.115 suf- | 

e aședat satul Chirilești. 

Chişteala-Vechiă: iaz cu baltă 
şi pește, ce-i dice și Jazul-Mi- 

clescului, de la numele proprie- 

tarului moşiei respective C. Mi- 

clescu, între satele Ghibărţeni 
și Pochișcani, com. Balintești, 
pl. Horincea. Acest iaz apar- 

ține moșiei Pochișcani și e în 
mărime de yo 5 hectare.
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Chiscu-lui-Donici: o ramură de 
deal dintre şesul Prutului și Va- 

lea-Parului, com. Măstăcani, pl. 
Prut. 

Christeştă : vechiii sat din com. 
Gănești, pl. Horincea, adi lipit 

„și constituind un. trup cu.Gă- 
neștii, Di 

Cioinâgi : -pârăeş pe teritoriul 
com. Balintești, pl. Horincea, 
care se varsă în pârăul Chineja. 

» Cioinagi : sătişor, cu vro 8—10 
case, în comuna Balinteşti, pl. 
Horincea (v. Balinteştăi-com,). 

Cioinagi: moșie particulară de| 
325; hectare, com. Balintești, pl. 
Horincea. 

Cigmelele : sat în com. Tulu- 
cești, pl. Siret, cu 138 familii; 

. bisericeşte face parte din parohia 
Odaiu- Manolachi, tot din com. 

Tuluceşti (v. Zuluceşti-com.). 

Cigmelele : moșie u Statului de 
vo 1.000 fălci , foaștă, pendinte 

de Madona (Precista) din Galaţi, 
în com. Tulucești, pl. Siret.. 

Cişmelele-mică : moșie particu- |. 
culară de 386 hr., în com. Fi- 

lești, pl. Siret. 

Ciuciuveniă : pădure în com. Ro- 
gojeni, pl. Horincea. 

Ciuhuiti: o ramură din. dealul 
dintre șesul Prutului și Valea- 
“Parului, com. Măstăcani, pl. 
Prut. 

Ciulineţu : baltă formată din văr- 
săturile Prutului, în com. Fol- 

tești, pl. Prut. 

Ciungilor ( Valea): pe teritoriul 
com. Cudalbi, pl. Zimbru, între 
Cudalbi și com. Măcișeni, cu di- 
recție spre: răsărit câtre com. 

Mânjina. 

Cojocu : baltă formată din vărsă- 
turile Prutului; în com. Fol-. 

tești, pl.. Prut. 

Comăneşti : sat, în com. Gănești, 
pl. Horincea, aproape lipit de 

reședința, comunală, cu 98 case 
“şi 445 suflete (vegi Gănești- 
com.). 

Corni: deal în pl. Zimbru, ce se 
perde din ce în ce între pâ- 
răele Suhuluiului și Gerului 
pănă la Pechea. 

Corni : sat, aşedut pe valea Smul- 
“ţilor, pe unde curge pârăul Su- 

huluiul, în com. Măcișeni, pl. 

Zimbru ; teritoriul s&i are o 
“întindere de .1.633 hectare, din: 
cari 479 aparțin proprietăței 

mici, iar restul proprietăței   mari. Acest sat are o bise- 
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mică, o şcoală - și o moară cu 

aburi (v. Mdcișeni-com.). 

Corni : moșie particulară de 1.144 
hr. în com. Măcişeni, pl. Zimbru. 

Costachi Negri : sat, în. com. 
Tuluceşti, pl. Siret, în partea 
apusană și cea mai depărtată 
de reședința comunală, în a- 
propriere de com. SI. Conachi, 
Independenţa și Braniștea. A- 
cest sat e format din însurăței 
înpământeniți la 1879 și poartă 
numele marelui patriot și băr- 
bat de Stat Costachi Negri, ori- 

„Sinar din jud. Covurluiii; nu- 
meră 114 familii, fără biserică 
și fără școală pănă acum; bise- 
riceşte atârnă de parohia Bra- 
niștea, pl. Siret (v. Tuluceşti 
și Braniştea-com.). 

Cotros: sat, în com. Cuca, pl. 
Siret, foarte apropiat de Teșe- 
dința comunală, format; din foști 
clăcași împroprietăriți; are 34 
familii cu 108 suflete, o bise- 
rică și o moară cu vapori (v. 
Cuca-com.). | 

Cotros : moșie particulară de 
2.002 hectare (cuprindând și 
pădurea cu același 'nume), în 
com. Cuca, pl. Siret. 

Covurluiă: pârăii, format din 
alte două pârăeșe numite €o- 
vurluiul-cu-apă” şi Covurluiul- 

  

  

sec; cel ântâii isvorând de la 
Huleşti (com. Jorăști), iar al 
doilea începând mai din spre 
Apus (dintre Vârlezi și J orăști), 
se împreunează amândouă la 
Puţichioaea (com. Bujor) şi la 
vărsătura lor formează lacul : 
Covurluiti. În pârăul Covurlui, 
se varsă la Umbrăreşti și Chi- 
neja, care vine din sus; ambele 
aceste pârae udă inima și par- 
tea, cea mai întinsă și mai po- 
pulată a județului Covurluiii, 
pe o distanță de aproape 50 
kilometri. ! 

Covurluiului (- Valea) ce-i gice 
ȘI 4 Jorăștilor, corespundentă 
numai pârăeșului. Covurluiul- 
cu-apă. 

Covurluiului (- Valea) : corespun- 
dentă pârăului cu același nume 
unit în ambele sale ramuri. Pe 

această vale, în direcţie nord- 
sudică, se află așegate urmă. 
toarele “sate: Hulești, Zârnești, 

Jorăști, Lunca, Bujor și Um- 

brărești (în ramura Covurluiu- 

laci-cu-apă), Puţichioaea Fârţă- 

nești, Chiraftei, Măstăcani și Fol-. 

teşti (la Covurluiul împreunat). 

Corurluiii : lac, între satele Fol- 
tești şi Măstăcani, pl. Prut, for- 

mat de pârăul Covurluiii; e pro- 

prietate particulară și atârnă 

de teritoriul com. Folteşti. Acest 
lac e al doilea în mărime din



40 CovV 
€ 

  

jud. Covurluiii și conţine în el| 
pește, raci și baltă cu stuf și 
papură. 

Covurluiă : unul dintre cele 32 
județe ale României, face parte 
din vechia Moldovă de jos şi 
servește ca hotar al Țărei în 

direcția est-sudică. Numirea a- 

cestui judeţ, vine de la pârăul 
Covurluiii, ce-l străbate prin 
mijloc pe o intindere de 40 ki- 

lometri — de la Hulești pănă la 
Folteşti. El are ca marcă o an: 

coră, în semn că la Galaţi, ca- 
pitala judeţului, ancorează multe 
vase plutitoare spre încărcare 
şi discărcare. 

Situaţia şi hotarele. — Jude- 
țul Covurluii este aședat; între 
450 25' 50” de latitudine nor- 

dică și 250 41' 10” de longitu- 

dine estică [după meridianal 
Parisului ; vegi Buletinul, Soc. 

Geografice Române, anul XII, 

trim. 2.din 1891, p. 253-54). 
Teritoriul acestui județ este 

cuprins între .riurile Prut, care 
îl udă în partea, răsăriteană pe o 

lungime de 80 k. m,, şi Siretce-"1 
atinge la V.pe o întindere de 32 k. 
m., precum și fluviul Dunărea la 
S.,în lungime de 15 k.m.; în par- 

tea, apnsană, de la Vameş. pănă 
la Cudalbi, pământul acestui 
judeţ se îndreaptă de la valea 

pârăului Geru spre E., iar d'a- 
colo merge tot :îngustându-se 
spre N. pe dealurile și văile,   

din cari cele mai multe îşi ai 
începutul în judeţele Tecuciă 

"și Tutova. 

Hotarele Covurluiului sunt : la 
S. jud. Tulcea (Dobrogea), de 
care îl disparte Dunărea, între 
gurile Siretului și ale Prutului; 
la E. Basarabia, dispărțită prin 
riul Prut de la satul Vădeni 
pănă la: gura Prutului, la N. 

V. ţinutul Tutova, începând li- 
nia de hotar din malul drept 
al Prutului (com. Cârja, jud. 

Tutova) și merge înclinându-se 
spre N. pănă la punctul extrem 

Ghereasca, (com. Lupești), apoi 
teritoriul jud. Tutova întră în 
Covurluiii în partea nord-ves- 

tică printr'un unghii destul de 
mare, ale cărui laturi încep de 

la Lupeşti şi Schitu Zimbru şi 

se întretiie la Bereşti; iar la 
Vest și Sud ţinutul Tecucii, 
precum și rîul Siret, care îl 
disparte de jud. Râmnicu-Sărat 
(cu acesta numai se atinge mai 

jos de cot. Vameș, com. Piscu, 

pl. Siret, în dreptul com. Corbu 
din R.-Sărat) și jud. Brăila. 

Topogrufia și orografia. Forma 

teritoriului jud. Covurluiii-e lun- 
găveaţă, as&muindu-se unui pen- 
tagon. De la Galaţi, punctul cel 

măi sudic pănă lu Ghereasca, 

punctul nordice cel mai de- 
părtat, sunt aproape. 100 kilo- 
metri; de aice pănă la Bârlad 

nu sunt de cât vro 10 k. m, 

a
a
 

a
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Suprafaţa totală a judeţului 
e de 286.351 hectare, din cari 

37.237 hr. pământ înpădurit, 
restul fâră păduri. 
renului se caractirisează ast-fel: 
ridicat şi presărat; cu dealuri 

“în partea superioară (nord. şi 
nord-estică) și plecat (jos) sai 
format din șesuri în partea in- 
ferioară (sud-vestică şi sud-es- 
tică). adică în văile Siretului 

şi ale Prutului. Punctul cel mai |. 

înalt e acel de lu (Ghereasca, 
d'aproape 184 metri d'asupra 

nivelului Mărei Negre ; iar pune- 

tul cel mai jos e partea din 
vale a orașului Galaţi” şi malal 
Dunărei: cu 6,2: 560—7,m- 136 

d'asupra nivelului Mărei. - 

Natura şi calitatea solului va- 

riază după localităţi: argiloasă, 
calcaroasă, vegetală și mlăsti- 
nuasă. După plaşi, se precisează, 
ast-fel: Harinceu și Zimbru în 
parte accidentată, argiloasă şi 
arinoasă, prea puţine locuri cal- 

caroase, ceea ce face că grâul 
„reușește aice foarte rar; Prut: 
mai puțin - accidentată, calca- 

„roasă, prea puțin arinoasă, de 

aceea pământul - produce bine 
tot felul de sămănături, afară 
de malul Prutului, unde s&m&- 

năturile sunt expuse la, neguri 

şi pălituri, dar în schimb aice 
cultura viilor e mai în floare; 
Sivet: prea puţin accidentată, 

pământul calcaros și argilos în 
parte. 

Posiţia te-. 

  

  Medium ... 

În jud. Covurluiii 'nu sunt 
munți ; se află însă numeroase 
dealuri și văi. Dintre dealuri, 
cele mai “principale sunt: Po- 
lestul, Brăilei. Piscul-Serei, Chi- 

ciura, Corni, Țuţcanilor, Slivnei 

etc. Văile cele mai îns&mnate 

sunt: Prutul, Ijdilenalor, Ho- 
rincei (în care daii văile Lis- 
covulaii şi Țuţcanilor), Parului, 

Oarbei (Charileştilor),  Shvnri, 
Chinejei , Covurbuiului (Jorăş- 
tilor), Covurluiului-sec, Porcu- 
lui, Roșiei, Rădeștilor, Bursu- 
canilor, Suhuluiului,  Măcașe- 

nălor, Gerului, Potârniche, Mă- . 
linei, a lui Manolachs, Filioarei 

saă Făloaei (Fileşti- -Calica), Si- 
retului ete. (v. n. r.). 

Clima. - Clima, este potrivită, 
și variabilă, în general sână- 
toasă; maximul. căldurei e pănă. 
la + 39 grade, iar al frigului 

pănă la — 25. 
„Dintr'o serie de observațiuni 

meteorologice, culese de dife- 
rite persoane de stiință (Iernich, 

Dr. A. C. Hepites și I. Vlasopulo), 

în diferite intervale, între anii 
1859—1889, asupra orașului Ga- 
laţi, cari obserraţiuni se pot apli- 
ca cu mici deosebiri și asupra în- 

tregului judeţ Covurluiii, resultă 
următoarile date resumative: 

Presiunea atinosferică : | 
Minimum la 4 | 7 ani de obser- 

Martie 1886. 739. 4 vaţii de la 1882— 

Maximum la2 88; trei observaţii 

Fevr. 1882 ..785. 5] dilnice: s ore a 
761.13 m.,2 şi âp.m,
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Temperatura, : 
Minimum la 8 ) | 
Martie 1875...25. 0 _ 

Maximum 12. | senat i August1859...39. 4 1863, 1870 — 17 Şi 
Media .. "| 1882—68, 

art?p- pl min. 1 1.75) 

„4 | 
N. B— Media 83.+2 p.+8p. 

+ min-n- s'a obținut numai la 
intervalul de 7 ani (1882—88). 

Vânturile, ce bat 
mai adese-ori, sunt: 

N.E. S.W. N. forța | ag ea 
lor medie find 2.3 | 

Umegeala medie, absolută m. 
* m. 8.0 (3 ani de obs. 
1886—88). | 

» „relativă */, 73.44 (5 
ani de observaţii 1884 — 88). 

“ Evaporațiune în timp.de 5 
ani: 1884—88'm. m. 4.8766. 
Ploaie în timp - de 5 uni: 

1884—88 m. m. 2.256.9. . 
Stratul, zăpezei în timp de 3 

ani : 1886—88m.m. 3.312.3. 
Ozonul în timp de 4 ani: 

1885—88 media... 8.3 
Nebulositate : 

].148 dile senine 
1.464 „puţin nouroase 
1.158 ,„ foarte nouroase 
1.077 „acoperite 

289 „ de ploaie la anii | 
1856 — 88 

86 ,„ de zăpadă (omăt) la 
anii 1886—88, 

Hidrografia. — Apele ce udă 
jud. Covurlui sunt următoa- 
rele: curgătoare: fluviul Dunărea 

  

20 ani de 0b- | 

  

la $., riurile Prut la E. şi Si- 
ret la V., iar în direcţie est-ves- 
tică pâraiele Horincea (Hurmuz), 
Covurluiul-cu-apă, Covurluiul- 
sec, Chineja, Suhuluiul-cu-apă 
și Suhuluiul-sec, Geru, Bârlă- 
delul, Lozova, Cătușa etc., pre- 
cum și pârăieșele Oarba, Zoi- 
țana, Elanul, Recea, Oancea; 

- Pruteţul, Merca, Slivnei, Golo- 
gan, Mălinei etc.; stătătoare : 

„lacurile Brateș, Covurluiii, So- 
cârca, iazurile Lacu- Mare, Bu- 
geanu, Siretul-stătător, Iazul- 
Miclescului (Chişteala-Vechiă), 

„lacul artifical de la Bujor şi 
lăcușorul.: de pe dealul dintre 
Mălușteni şi fuţeani, bălțile 
Rădeunu, Cătuşa, Gheboasa, Lo- 
zova etc.,. precum. și altele mai 

"mică formate mai ales de xăr- 
săturile Prutului (v. 1. r.). 

Populaţia. — Între anii 1840 
pănă la 1849, numărul total al 
populaţiei jud. Covurlui era de 

15.649 familii cu 78.470 su- 
fiete. Întinderea, teritoriului se 
cifra la 165 '1/,, leghe pătrate, 
având deci câte 475 locuitori 
de leghe, cu 3 orașe și 82 sate, 
Locuitorii se clasificati aşa : 
a) scutaţi de dări: 4.825, din 
cari 187 boeri sai fii de boeri, 
37 amploiaţi fără rang, 517 cle- 
ici și servitori bisericești, 19 
profesori și medici, 312 străini, 
770 intendenţi şi servitori, 306 

„privilegiați; 530 slujbași, 71 u- 
gani monastireşti, .300 ţigani 
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particulări, 491 soldaţi, 176 slu- 

jitori, 1.118 infirmi; b) contri- 
buabili (birnici) : neguțitori și 

meșteșugari 1.098, mazilo- -rup- 
„taci 2.156, săteni cultivatori 

5.842, fără domiciliă fix 293, 

emigraţi 233, evrei 238, străini | 

traficanţi 1.011, 
tului 55; 

mii 871. 

Satele ținutului se impărțiadt 

ast-fel : 14 monastirești, 22 x&- 

zășeşti, 46 particulare; iar po- 
pulaţia : 9.513 aparţinând mo- 
nastirilor, 22.603 de răzăși și 
46.156 de particulari. Biserici 

„103, orașe 3, sate 82. Dintre 

„sate, 31 cuprindeaii mai puţin 
de 50 locuitori, 23 de la 50— 

100, 20 de la 100—200, 5 ds 
la 200 — 300, 2 dela 300—400 
şi 1 de la 400--300. 

Ținutul Covurluiului Zăcea a- 

țigani ai Sta- 
totalul familiilor. 10 

tunci parte din zona a treia! 
(toată Moldova era împărțită în 
trei zone), compusă din jude: 
țele Fălciu, Tutova, Tecucii, 
Putna și Galaţi, zonă mai pu- 
țin populată din cauza 'apro-| 
pierei fortăreţălor şi a lipsei 
pădurilor (Notiţe statistice a- 
supra Moldovei de prințul N. 
Șutu, lași, 1849), - 

În anul .1865,' adică îndată 

după aplicarea legei 'comu- 
nale din 1864, se găsiai în a- 

cest judeţ 44 comuni, din eari 
una urbană și 43 rurale, co- 
tuni eraii 101, case 13.588, fa-   

* milii 21 804, biserici 110, cari 

se repărţiaii pe-plăşi în modul 
următor: Siret: 14 cum., 32 

cot.; 6.528 case, 14.098 fam. și 
42 bis.; Prut: 12 com., 31 cot, 
3.288 case, 3,780 fara. Și. 29 
bis. ; Horincea: 18 com., 38 cot., 
3.172 case, 3.930 fana. și 39 

bis. (Indicatorul comunilor Ro- . 
mâniei, 1865). 

În fine, depă cel- din urmă 
recensimânt din . Aprilie 1890, 

în întreg judeţul Corurluiii se 
află 30.667 capi de familie cu: 
197.047 suflete, din: cari 66.848 
bărbați și 60.192 femei, 69.709 

necăsătoriți, 48.277 căsătoriţi, 

8.727 văduvi și '827 divorțaţi, 

30.973 cu sciinţă de carte și 
96.076 fără a sei cel puţin a 

„ceti şi scrie. Numărul contri- 
buabililor e de 17.315. 

Din această populaţie, 5.282 
contribuabili, 12.913 capi de 
familie cu 59.143 suflete sunt 
în orașul Galaţi; și 12.033 con- 

tribuabili, 17.754 capi de fa- 
_milie cu 67.897 suflete în. co- 

munile rurale. 

Cu privire la suprafaţa, teri- 
toriulni, avem dar. 44 locuitori 

„la o sută de hectare pământ 
sai câte 2,25, hectare de om. 

„După religiuni, locuitorii Co- | 
vurluiului se împart: ortodozi 

107.107, gregorieni (armeni) 
"vro 300, lipoveni 36, catolici 
4.418, protestanți 4959, israeliți 

- (mosaică) 14.577 şi mobamedani
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115. Dintre israiliți, 13.442 sunt; 
în Galaţi și 1.135 în comnnile 
rurale; iar. dintre creștinii cte- 
rodoxi și mohamedani, mai toţi 
sunt în capitala județului. 

Cu privire la: naționalitate, | 
marea majoritate a locuitorilor 
fiind români şi străinii locuind 
mai mult în orașul Galaţi, a se 
vidă la locul cuvenit: i 

Mişcarea populaţiei acestui 
judeţ pe anul 1888 presintă ur- 
mătoayele cifre : căsătorii 757, 
nasceri 5.0177 și morţă 3.698; 
morți-născuţi 64. Din acestea, 
269 căsătorii, 1.769 nasceri, 
1.565 morţi și 37 născuți-morţi 
ai fost la populaţia urbană; iar 
488 căsătorii, 3.308 nasceri, 
2.133 morţi și 27 născuţi-morți 
la cea rurală. 

După religiune, aii fost |. 359 
căsătoriți ortodoxi, 28 catolici, 
2 armeni Și 120 israiliți. După 
instrucţie, 541 bărbaţi însurați 
ati sciut iscăli, 146 nu; dintre |. 
femeile măritate, 159 cu sciinţa, 
iscălirei, 598 fără; iar după a- 
ceeași însușire, la oraș ai fost 
206 bărbaţi cărturari și 63 ne- 
cărturari, 130 femei cu sciință 
de carte şi 139 fără, pe când 
la sate 135 bărbaţi au sciut 

„iscăli și 353 nu, femei cu sei- 
ință de carte 29 și fără 459. 

Nascerile, după religiune, se) 
împart în: 4.411 din părinți or- 
todoxi, 1834 catolici, 21 protes- 
tanți, 5 armeni, 1 lipovan, 1 

| 

  

mohamedan, 504 israiliți; după 
protecţiune: 4.763 români, 5 
italieni, 2 franceză, 124 austro- 
ungari, 16 germani, 14 ruși, 28 

turcă (supuși), 103 greci, 4 s6rhi,+ 
H  uleazi și 9 de alte protec- 

. Dintre. născuţi, sunt 4.775 
copii legitimi, 291 naturali (ne- 
legitimi), 11 găsiți; nasceră ge- 

mine 79, și anume: 77 îndouite 

și 2 întreite. 
Dintre morți, sunt. 1.934. băr- 

baţi și 1.759 femei; 759 cunu- 
nați (din cară 445 bărb. și 314 
fem.),: necununaţi 2.346 (din 
cari 1,246 b. şi 1.102 f.), vă 
duvi 541 (209 b. și 332 f), şi 

cu stare civilă necunoscută 52 

(41 b.și1l f); după religiune: 

3.291 “ortodoxi, 117 catolici, 14 

protestanți, 11 armeni, 7 lipo- 

veni, 3 -mohamedani, 249 isrui- 
li, și 6 de alte religii. După 
causele producătoare, morţile 
aă provenit: 3.612 din boală, 
63 din accidente şi 23 prin si- 
nucidere. 

" Ocupaţia locuitorilor, — Lo- 
cuitorii județului Covurluiii se 
ocupă în genere cu cultura ce- 

realelor şi ă viilor, cu cresce- 
rea vitelor, transportul, lucrul 

de mână, pescăria, și, în deo-. 

sebi în capitalu judeţului, cu! 
negoţul ȘI industria (meseriile). 
După ocupaţie, cei 30.667 capi 

de familie ai acestui Judeţ se 

specifică aşa: 26.894 plugari, 

carăuși și muncitori cu braţele,  



“de însişi proprie- 
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2.117 comercianți, 796 indus- 
triali (meseriaşi) şi 860 funcţi- 
onari de diferiţe' catigorii şi 

profesii liberale. 

Proprietatea fonciară.— Pro- 
prietatea fonciură în tot judeţul 
Covurluiă, fie rurală fie urbană, 

se evaluează la 58.686.029 lei 
50 b., din cari 30.745.858 lei 

proprietatea rurală şi 27.940.171 
lei 50 b. cea urbană. 

Veniturile tuturor proprietă- 

ților din judeţ se estimează ia 

5.865.602 lei 95 b. ast-tel des- 
făcute: 

„De la clădirile din tot ju- 
dețul......... lei 2.948.353 

De lu proprietă- 
țile rurale cultivate 

tari ee... lei 2.081. 846, 16 
De la proprietă- 

ţile arendate, iar 
proprietarii lor lo- 

„cuind în Țară . lei 
De la proprie- 

tățile arendate și 

proprietarii locu- 
ind în străină- 

718.040,73 

tate. ......... lei 120.362,31 | 

Din 37 comuni rurale, „agi 

aflătoare în acest județ, 12 sunt 

locuite numai de răzăși, 7 a- 

mestecătură răzăși și foști cla- 
cași și 18 numai foști clăcași 

Şi însurăței înproprietăriți la 
1864 și 1878, Dintre plăşi, Ho- 
vincea, e mai toată formată din 
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sate r&zășeşti, al caror pro- 
prietăţi. sau micşorat foarte 
mult prin moșteniri; pl. Prut | 
are numai patru sate de răzăşi : 
Oancea, Fârțăneşti, Măstăcani, 
Moscu (şi parte din Umbrărești); 
iar în pl. Siret nici un sat r&- 
zășese ; în pl.:Zimbru cinci: Bur- 
sucani, Crăești, Cudalbi, Smulţi 
și Verlezi. 

Numărul foștilor clăcași în- 
propriețăriţi la 1864 e de 4.667, 
iar al însurățeilor cărora li s'a 
dat pământ de la. 1878 pănă la 
1880 de 1.295 inși. 

Pentru ântfia aplicare a legei 
de vendarea bunurilor Statului 

"în loturi mici din 1 Aprilie 1889, 
adică la cei ce n'a de loc pă- 
ment sai ai mai puţih de o 
jumătate hectar, s'au înscris pe 
tablomile respective în jud. 
Covurluiă 4.199 români mun- 
citori de pământ, din cari 3.521 

"în comunile rurale şi 678 din 
pânțile mărginaşe ale orașului 
Galaţi. Toate înscrierile din sate 
sunt pentru loturi de 5 hectare ; 
cele din oraș variază ast-fel: 
519 loturi de 5 hr., 100 de 10 
hr., 32 de 15 hr., 2 de 20 și 
15 de 25., 

Numărul proprietarilor fon- 
ciari, ale căror moșii sunt mai 
mari de 143 hectare (100 fălci), 
este de 95; sai în total 114.765 
hr. 43 ar. ăparţin proprietăţei 
mari. 

Aceste moșii sunt: Bălenă -
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și Zaganceea în comuna Bă- 
leni; Șerbeștii- Vechi şi Isgon 
în Braniștea; Slobozia- Ventura, 
Cotros şi Zăvoiu în Cuca; Go- 
loganu, Bezmanu, Bătrânul-Is- 
voreț și Cindin, Murgociu și 
Pleșeştii (2 trupuri) în Cudalbi; 
Satu. Costi, Fileştă (Calica), Mo- 
vileni, Şendreni (2 trup.) Ghe- 
boasa, Cişmelile-mici, Tiglina,, 
Serdaru (Şendreni), Bărboși, 
Rusca-mare și Rusca-mică în 
com. Fileşti; Măcişeni, -Urleşti 
și Corni î în Măcişent ; Mânjima, 
Potârnichea- Cocorași, Fântâna 
Gerului (2 trup.) în Mânjina; 
Pechea. trupul din Pechea, | 
Cioara-Elena, Lupa şi Oticu 
în Pechea; Vameș (2 trup.) în 
Piscu; Slobozia-Conachi în co- 
muna cu același nume; Gorneștii 
în  Smulţi; Balintești, Cioi- 
'nagi, Ghibărțeni și Pochișcani 
în com. Baliutești;  Slobozia- 
Băneasa, Bucșeneasca și Boe- 
reasca în Băneasa; Goliişei, 
Urechești, Umbrăreşti (4 trup.) 
“Puţichioaea și Armeneasca în 
Bujor ; Terchileni - Voineşti -Ba- 
2an -Caușan, Voineşti - - fopeni, 
Călugiireasca și Zârgu- Bereşti 
în Berești; Bogdan-Proșie și 
Potroci, Sora. şi Prosie și Că. 
lugăreasca în Crăeşti; Drăgu- 

«.Șenă și Diocheţi în Drăgușeni ; 
” Folteștă în comuna omonimă ; 

Frumuşiţa (2 trup.) şi Ijdilenă 
în Frumușița; Lunca, Hulești 

> şi Roșia în Jorăşti;. Chiraftei 

  

    

şi. Drăculeștă în Măstăcani; 
Slobozia-Qancea şi Oancea (3 
trup.) în com. Oancea; Ro- 

__gajenă- Chirileșii.. în Rogojeni; 
“Onciu în Sliva ; Zatarea, Și 

vițele Galata și Frumoasa în 
Șivița ; Odaia- Manolachi, Slo- | 
bozia- Movilă, Ibrian (8 trup.) 
şi Movila- Turcului disă şi Mo- 
nete în Tulucești; Verleazu-de- 
sus și de-jos, Verlenza-Iteşti în 
Verlezi ; Paşcani- Vlădești, Fân- 
tâna- Țiganului, Paşcani, Bră- 
neștă și Roșcani în Vladeşti 
(n...) | 

Dintre moșiile particulare ale 
Covurluiului, cea mai mare e 

Polteştă, cu 11.082 hectare în- 

tindere; iar cea mai mică, (ne- 
greșit pănă la măsura luată de 
100 fălci) Bogdan-Prosie şi 
Potroci, din com. Crăești, cu 

„suprafață de 143 hr. 
Moșiile Statului din acest ju- 

deţ sunt: Oasele şi Mavromol 
saii Cuca-mică în com. Cuca; 

„Balţatu în SI. Conachi; Măzineni, 
Craciuna sa Viorica în Inde- 
pendenţa; Braniștea și Țipeşti 
în Braniștea; Hliza- Precista în 

„ Filești; Zernești cu trupurile 
Chiştila şi Perișeni în Jorăști; 
Vladuicu în Măcișeni; trupul 

„Obreja în Cudalbi; Schitul Ghe- 

reasca în Lupeşti ; Vădeni în Ro- 

gojeni; Mavromol în Fârţănești; 
Piscu- Hârşeşti în Piscu; Balta- 
Brateș și balta cu moșia Bă- 
dălanului în Șiviţa; Tuluceşti, 
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Sultanu şi Cişmele în com. Tu- 
lucești (v..n r)). 

Totalul venitului anual de lu 

aceste moşii e de lei 463.493. 

De la sine urmează însă că ele 
se vor vinde treptat. Vacum îna- 
inte, potrivit legei vândărei bu- | . 
nurilor. 

Costul mijlociii al unei fălci 
de pământ în acest judeţ, vân- 
dută de veci, este de la 240— 
300 lei; în foarte rară casuri 
ajunge pănă lu 350 lei. După 
tabloul de prețuri întocmit de 
Ministeriul Domeniilor pentru 

„„YEngarea bunurilor Statului în 
loturi mici, moșiile. din Govur- 
lui sunt clasate de categoria IV 
(șese fiind categoriile de toate) 
și prețuite la 300 lei hectarul. 

Agricultura, viticultura etc. 
— În genere vorbind, pământul 
jud. Covurlui nu se poate ca- 
lifica ca neproductiv, afară de 
unele localităţi, unde e foarte 
usat din' causa, neîngrășărei și]! 
a exploutărei neîngrijite. Să- 
tenii mai ules cultivă cu totul 
rudimentar ogoarele lor; de a- 

“ceia nici nu pot aștepta de la 

ele recolte prea. înbelșugate. 
„Lipsa de păduri îndestulătoare, 

causând lipsa de ploui la. timp 
saii a plouilor prea, dese când 
nu trebuie, aduce apoi mare 
stânjinire plugăriei și economiei 
rurale din acest judeţ. 

  

meii 976 hr. 

  

Sămănătnrile ce se fac mai 
mult aice sunt: grâi, secară, 
popușoi (porumb), orz, malaiă, 
(mei) etc.; se cultivă încă, 
deși în mică cantitate, rapiţă, 
in, cânepă, fasole, cartofe și 
alte legume. 

Producţia agricolă în. anul 
1886/87 a fost de: 954. 895 nl., 
din cari 38.950 grâi 162.822 

„ secară S-ta Elena, 180.207 se- 
cară indigenă, 209.391 popuşoi, 
26.482 cincuantină, 236.398 orz, 
53.360 ovăz, 11.752 fasole, 200 
rapiță, 6.233 meiă. Din această 
sumă, 400.203 hectolitri ati fost 
întrebuințaţi pentru consumaţiu 
județului, sămânță, vite etc; 
restul sa pus în  comerciit 
(v. Bursa de Gulaţi, organul Ca- 
merei de Comercii respective, 
din lunie 1888). 

În anul agricol 1887/88 _în- 
tinderea terenului semenat a 
fost de 112.971 hectare, cu o 
producţiune totală de 1.211.915 
hectolitri; iar pe specii: grâii 
11.259 hr. cu 143.495 hl., se- 
cară 38.246 hr. cu 537.400 hl., 
porumb 41.434 hr. cu 263.309hl., 

cu 10.064 hl., o- 
văz 5.030 hr. cu 58.915 nl, 

orz 15.284 hr. cu 188.476 bl, 
rapiță 322 br. cu 7.240 bl, 

cânepă 104 hr. cu 544 bl, in 
316 hr. cu 2.532 hr. (v. Rapor- 

turi economice ete., lucrare ofi- 
cială a Min. de externe, 1888). 

În 1889 întinderea s&mănă-
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turilor ă fost de 94.901 hectare 
95 arii (66.365 fălci), din cari 
32.792 hr. 76 ar. s&mănătură 
de toamnă și 62.109 hr. 19ar. 
de primăvară, producând în to- 
tal o recoltă de 1.292.753 hec- 
tolitri; iar pe specii producţia. 

a fost: grâii 155.641 hl., secară, 
S-ta Elena 135.171, sceară, indi- 

genă 217.277, porumb 364.295, 
cincuantină 126.225,0rz 181.538, 
ovez 45.176, fasole 8.831, in: 
11.863, cânepă 7.855, cartoafe 

11.477, mei. 7.187, linte 10.272, 

„mazere 1.150, rapiță 8.260. 

Din suma de 1.292.753 hl., 

oprindu-se pentru consnmaţia 
locuitorilor și sămânță 449.541, 
escedentul produs s'a vândut 

și s'a realisat pe el cifra de 
5.972.775 lei. 

„Faţă cu numărul populaţiei, 
resultă dar că în 1889 de fie- 
care locuitor s'a sămănat câte 
los, falce şi s'a produs câte 
20,22 hectolitri în total. Adu- 
nând acum căpitalul realisat în 
același au atât din recolta ven- 
dută, cât şi din lăptării, lână 
și vinută, avem suma de lei 

"7.093.113 bani 19, şi anume: 
din escedentul recoltei vândute 
5.972. 775, lăptării 113013 lei | 
25 b., lână 145,705 |. 44 b.şi 
vinuri 861.619 1. 50 p.; sai o 

_ avere de fie-care locuitor câte 
104 1. 50 b. 
„„Arenda de falce în acest ju- 
deț se plătește de la 28 pănă 

  
  

la 50 lei; minimum e în plasa , 
Prut şi maximum în pl. Siret. 

primăvara anului 1890 s'a 
făcut s&mânături de sătenii din 
Covurluiii 2.666 hr. 20 ar. în 
ogoare sterpe, 11.824 hr. 95 ar, 
în porumbiște, 37.756 în mi- 
veşte, total 59.243 hr. 15 ar.; 
iar proprietarii și , „arendașii să 
s&menat 2.649 hr. în ogoare 
sterpe, 5.211,66 în porumbişte, 
15.343 în mirește, total hectare 
24.302,06. Peste tot pământul 
semănat a fost de 76.545 hr. 
21 ar. 

Viile Covurluiului sunt în 
bumăr de 7.332 și ocupă o 
Suprafață de 3.508 hectare; 
producţia vinicolă în 1887 a : 
fost de 226.011 hectolitri 83 
litri, din cari 31.038 hl. 91 litri 
vin negru și 194.972 nl. 9% 1, 
alb. În 1889 produsul vinului 
în decalitri a fost de 1.013.670. 
Preţul mijlociu, cu care s'a 
vândut, a fost de 85 bani de- 
calitru. Vinul acestui judeţ se 
consumă mai mult în localitate. 

Proporția viilor la, populaţie 
e de 1$ locuitori pentru un 
hectar de vie. Vinarile de aice 
conțin cele albe 8,44%, în vo- 
lume alcool și 14,91 extract în: 
grame pe litru (v. Raportul 
directorului Staţ. Agron. de la 
Herăstrău, d. V. C, Munteanu, 
Mon. Of. din 12 Oct. 1889). 

În jud. Covurluiă se fabrică 
puțin rachii; pomi roditori nu 

   



prea sunt, afară d de BL Horin- | 
cea, care e mai bogată în această 
privire, mai ales se: găsesc: 
nuci, zarzări, meri, perji ete. 

În 1889 ai fost 3.976 stupi 
de albine, cari ai produs 6.995 
kilg. miere şi 2.420 kilg. ceară. 

Vitele.— Numărul vitelor, du- 

pă datele din 1888, se ridică 
la 136.411 capite, ast-fel spe- 
cificate: boui și vaci 44.552, 

tauri 199, viței 5.356, bivol şi 

„bivolițe 61, cai şi epe 7.390, 

armăsari 198, mânzi 762, catâri 

și magari 47, 0ui și miei 65.700, 

berbeci 2.122, ţapi și capre 2.007, 

rimători 8.036. — In 1889 eraii 
2.793 capite de vite cornute.— 
Proporția vitelor cornute față 

cu populația vine câte o vită 
la 2,51 locuitori; iar proporţia 
ouilor, caprelor și berbecilor 
de fie-care locuitor vine: câte 
1 „119. 

În ce se atinge de pr spusele 

decurse din crescerea îvitelor 
în acelaşi an,' ele se cifrează 

aşa: caşcaval 51.850 kilograme, 
brânză, 37.600 și unt 9.293; iar 

lâna produsă a “fost 156.058 
kilograme, specificată, în chipul 
următor: albă 53.268, neagră 

49.980,. ţigaie 30.560 şi țurcană 
22.250. — Preţul lânei variază 
de la 65 bani pănă la 1 lei 
25 bani kilogramul. 

Pentru suhatul (emașul) vi- 
telor din Covurluiă sunt des- 

tinate 11.643 hectare 46 ar.; 

% 
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în multe comuni” locul 'de pă- - 
șunat e neîndestulător saii chiar 
lipsește mai cu totul. 

Preţul mijlocii al vitelor este: 
boui de la 40-140 lei de cap, vaci 
37-87, tauri 135, viței 13-16, 
bivoli şi bivolițe 110, cai, ar- 

„măsari și epe ordinare 85-160; 
mânzi 22-25, catâri și magari 
55, oui și miei 8, berbeci 9,50, 
țapi şi capre S, rimatori 17-50, 

- Comereiu și industrie.—S'a a- 
rătat mai sus că, din recolta anu- 

lui 1886/87 în sumă de 934.895 

hectolitri, s'a pus în: comereiii 
534.602 .hl.; aseminea din. pro= 
ducţia vinului din.1887.s'a; pus 
în negoţ 405.534 decalitri. Din 

1.292.753 hectolitri, produși în 
1889, s'aii destinat conierciultii 
843.212. 

. Valoatea productelor ude- 

țului Covurluiii, exportate anual, 

se ridică la 41/,—5. milioane lei. 
În ce priveşte vitele, numai 

în: piața Galaţi în 1887 sai 
tăiet și consumat 17.089 capite, 

și anume: 16.346 boui şi vaci, 
51 bivoli și bivoliţe, 617 viței 
şi rîmători; aseminea în același 
interval s'aii pus în negoţ 35.000 
kilograme cușcavaluri, 71.552 

kg: diferite brânzeturi și 1.700 

kg. “unt proaspăt. “Tot-o-dată 
s'aii vendut și 80.393 “kg. lână 
de diferite calităţi. 

În întreg acest judeţ sunt 

2.966 patentari, din cari 2.047 
comercianți de diferite ramuri, 

, i
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796 industriaşi şi meșteşugu- 
gară şi 53 profesionişti liberi. 
Din aceștiea, 2.041 sunt în Ga- 
laţi, iar 925 în comunile rurale. | - 

Despre comercianții și indus- 

triașii gălățeni se tratează mai 
pe larg la numele respectiv. 

Patentarii comunilor rurale însă 
se specifică: a) comercianți: 
crâşmari 344, arendași 103, lips- 

cani bogasieri 53, băcani 46, 

comere. de cereale 36, grădi- 

nari-zarzavagii 17, comere. de 

oale 9, pescari 8, precupeţi 4, 
întreprenori 3, bancheri-împru- 

mutători 3, căruțași 2, cheres- 

tigii 2, braşoveni 2, cavafi 1, 

comerc. de var 1, total 643 cu 

16 specialități; b) tndustriași: 

proprietari de mori de vânt 74, 
proprietari de poverne şi fa- 

brice de spirt (de această din 

urmă una singură e mai mare) 

49, propr. de mori cu aburi 34, 

cismari 29, ferari-meseriași 26, 
croitori 14, brutari 12, mâce- 

lari 10, dulgheri 9, cojocari- 
blănasi 8, boiengii 7, mecanici 

4, birtași 4, doganri 2, tinichi- 

gii 2, fabricanți de caşcavul 2, 

fabr. de lumânări de ceară 2, 

plapomari 1, bărbieri 1, cure- 
lari 1, total 281 cu 20 speria- 
litâţi; profesăă libero: | advocat, 

Punând ln un loc profesiile 

comune satelor și orașului, avem 
în tot județul: comercianți: crâș- 
mari 312, bicani 238, lipscani- 

bogasieri 198, comere. de ce-   

reale 71, comerc. de fructe și 
zarzavaturi 55, precupeți 46, 

bancheri și împrumutători 41, 
cherestigii 39, pescari 30, ca- 
vafi 18, braşoveni 17, comere, 

de oale 14, căruțași (vătafi de 

ghiociuri) 12, întreprenori de 
lucrări publice 11, comere. de 
var 2 etc.; ndustriaşi: casapi 

(măcelari) 79, cismari 61, bru- 
tari 60, ferari-meseriași 58, tâm- 

plari-dulgheri 45, croitori 44, 

mori cu aburi 43, bărbieri 37, 

tinichigii 34, birtuși 31, dogară 
13, cojocari-blănari 11, boengii 
8, plapomari 6, fabricanți de 
lumiînări de ceară 3 ete. 

Căi de comunicure. — Comu- 

nicarea în jud. Covurluiii se face 
pe apă și pe uscat. Comunicarea 

pe apă se face prin Dunărea 

și Prut cu vase plutitoare, ce 
vin îu portul Galaţi şi se duc 
de aicea, precum și prin Siret, 
pe care se scoboară numeroa- 
sele. plute de lemnărie aduse 

în schela Galaţilor. 

Comunicarea pe uscat se face 
prin șosele și drumul de fer. 

Şoselele cele mai principale sunt: 

Calea națională Galaţi- Tecu- 
ci, care începe din Galaţi cu 
strada Brăilei şi de la Bărboși 

merge paralel cu drumul de fer 
și cu Siretul, străbătând coasta 
sud-vestică a acestui judeţ, pe 

o întindere de 37 kilometri. 

Tot ca cale naţională e și 
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șoseaua Galafi- Bădălan (spre 
Reni), în întindere de 3"/, k. m. 

Căile judeţene Galaţi- Berlad 
şi Galaţă-Fălciti. — Ambele a- 
cestea formează de la Galaţi 
(bariera Traian), prin com. Tu- 
lucești, Șiviţa și Frumuşiţa pănă 
în apropiere de Folteşti, o sin- 
gură cale judeţeană, lungă de 
35 kilometri, carea e și cea mai 
vechiă şi: mai bine întreținută 
(petruită). De la Foltești, și a- 
nume din dealul Baba-Draga și 
valea mlăștinoasă a Cealmăului, 
pe unde apa lacului Covurluii 

are 0 scursoare în Prut, calea 

aceasta se ramifică în două: 
una merge spre inima judeţu- 
lui prin com. Foltești, Fârţănești, 
Bujor, Verlezi, Crăești și Bursu- 
cani spre Bârlad ; iar alta trece 

pe malul Prutului, prin Vlădești, 

Oancea, Rogojeni spre Fălcii. 

Aceste căi judeţene, câtre 
cari se anesc la cea d'ântâia, 
șoseaua vecinală Bujor-Berești- 

Lupeşti spre Bârlad pe valea | 
Chinejei, şi la a doua Rogo- 

Jeni-Cavadinești-Țuţcani pe va» 
lea Horincei ' (împreunându-se 
cu calea, judeţeană Fălcii-Târ- 
gu-Murgeni,: din jud. Tutova), 

străbat judeţul în lungul să și 
sunt cele mai importante dru- | 
muri de uscat ale jud. Covurluiiă. 

Distanţa, de la Galaţi la Bur- 

sucani, adică: la hotarul vest- 
nordic al jud. Covurluiă e de 

82 kilometai. Pe această, linie   

Bl. 

pănă la Bujor (54 k. m.) şo- 
seaua e complect petruită; de 
la Bujor la, Vârlezi e nepetuuită; 
apoi de la Verlezi în sus pănă, 
la Bursucani (16 k. m.) este ia- 
răși în stare de petruire. Linia, 
vecinală  Bujor-Berești -Lupești 
(40 k. m.) este necomplectată, 

„în ce privește petruirea. 

Distanța de la Galaţi-Baba- 
Draga-Vlădești-Rogojeni - Cava- 
dinești-Țuţeani pănă la hotarul 
“nord-estic al judeţului, adică 
pe a doua cale judeţană, e de 
96 k. m.; această cale (se în- 
ţelege de la Baba-Draga), pe o 
lungime de 51 k.m., este a- 
proape în stare primitivă. 

Pe lângă căile vecinale de mai 
sus, cari se găsesc în plășile 
Prut, Horincea și Zimbru și 
cari complectează, pe cele jude- 
țene, mai este calea, Galaţi-Pe- 
chea-Cudulhi, ce străbate plasa: 
Siret şi parte din Zimbru pe o 
distanță de 54: k. m., începând 
de la Galaţi (bariera Tecuciu- 
lui) și percurgând com. Filești, 
Pechea, Mânjina și Cudalbi. Ea. 
se află iarăși mai mult ne- 

- petruită, 

Aseminea mai există un drum 
vecinal, care vine de la Băleni- * 
Cuca pe dealul Foleitului pănă 
la Galaţi. 

In ce privește starea în care 
se găsesc şoselele din judeţul 
„Covurluiă, ea se resumează ast- 
fel în anul 1890: 401/, k. m
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cale națională bine lucrată și 
întreținută; 67 k. m. 162 m, 
căi județene sistematice și cum- 
plect lucrate, cu 52 poduri și 
podețe, 16 caseuri pavate, 16 
case de cantonieri (încăpătoare 
de 2 tamilii, la distanță de 4 
k. m. unul, și cu loc de un 
hectar împrejur pentru grădină); 
49 k.m. 700 m. căi vecinale în 
mod complect terminate, cu 31 
„poduri și podeţe, fără case de 
cantonieri. De complectat mai 
sunt 64 k. m. căi judeţene și 
67 k. m. vecinale. 

Dilele de: prestații judeţene 
sunt 33.406 '/, cu carul și 
33.548 1, cu palmele. Pentru 
facere din noii de drumuri, po- 
duri și podeţe, jud. Covurluii 
nu dispune anual de cât de 
25.000 lei; restul de 18.300 |: 
din budgetul drumurilor se chel- 
tuieşte cu întreținerea, şoselelor 
și serviciul technic. 

Cât privesce drumul de fer, 
județul Covurluiă nu este pănă 
acum de cât numai atins de 

"linia ferată în partea sud-ves- 
tică, pe o distanță de 49 k.m. 
(între staţiile Galaţi-Bărboși- 

„ Independenţa; și Vameş), în cari 
întră şi curba de la Bărboși, 
unde s'ai construit 14 k. m. 
fără nică o nevoie pentru .co- 
municaţie. Prin varianta  Băr- 
boși-Galaţi și prin tunelul din 
Nordul Galaţilor se scurtează 
cu 7 k. m. această linie. |       

Adevărata linie ferată însă, 
ce va deservi în mod efectiv 

acest judeţ, va fi linia directă 
Galaţi-Berlad, de wo 110 k. m; 

votată de corpurile legiuitoare 
în 1891, astăgi în lucrare. 

Județul Covurluiii a înființat 
şi întreţine cu cheltuiala sa 2 

biurouri telegrafice: unul la 
Bujor și altul la Pechea; iar 
serviciul poștal se îndeplinește 
prin poșta rurală. - 

Cariere de petriş şi de piatră. 
— În j. Covurluii se află ur- 
mătoarele cariere de petriș: 
pl. Prut: la Ijdileni, Frumușiţa, 

Scânteești, F oltești, Măstâcani, 

Dălhăneasa (Fârţănești), Bănea- 
sa, Bujor, Brăneşti, Moscu și 

Oancea,; pl. Horincea: Rogojeni- 
Prut și Rogojeni-Chirileşti, Cioi- . 
nagi, Pochișcani, Berești și Ro- 
şia; pl. Zimbru: Ghingheşti și 
Diocheţi (în pădure) ; pl. Siret: - 
nu se află pănă acum, dar se 
sondează și se crede că se vor 
descoperi la Cuca. 

Carieră de piatră e una sin- 
gură în com. Slobozia-Conachi, 
pl. Siret, al cărei produs ser- 
vește la facerea podurilor ju- 
dețene. 

Toate carierile se exploatează 
de judeţ. 

Starea financiară. — Toate 
veniturile la un loc ale jud. 
Covurluiă, în cari întră venitul 
com. Galaţi, ale comunilor ru- 
rale şi cele proprie Judeţene, 
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fie - pentru. .serviciele ordinare 
fie pentru drumuri, se urcă 
anual la lei 2.340.777 bani 8 
(bugetul .1890/91), ast-fel re- 
părțite : ” 

Com. Galaţi lei 1.496 430,23 

Com. rurale „ 379086,17 

Judeţul. .... „  465.260,68 

Total „ 2.340.777,08 

Veniturile ordinare ale jude- 

țului diii decimi (asupra fon- 

ciarului, căilor de comunicaţie, 
patentei, licenţei etc.) se ridică, 

pe an la 373.708 lei 09 bani; 
iar ale drumurilur se cifrează 
la 91.552 |. 59 b. 

În 1890 comunile rurale aveaă | 

depuși spre capitalisare la casa, 
de consemnații pentru cons- 
trucţii publice (biserici, școli 

etc.) lei 71.566 bani 60; iar 

datoriile aceloruși comuni se 
cifraă la 11.558]. 47 b. 
„Bugetul judeţului pe 1890/91 
se balansază aşa: 

N [venituri 1. 373.708,09 
Bugetul ordinar, cheltuieli, 313.996,79 

| Lscedent 59.711,30 

venituri 1. 91.552,59 
„drumurilor cheltuieli, 82.959,07 | 

Escedent 8.593,52 

- Contribuțiile directe, cu cari 
participă acest judeţ câtre Stat, 
judeţ, comună și camera de 

comerciu, se ridică anual Ia 

1.005.188 lei 92 bani, specifi- 
cate în modul următor: câtre 

Stat: căi de comunicaţie 103.890,|.. 
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patente 124.812 1. 39 b., fon- 
ciar 359.446 1. 33 b., transmi- 

tere 4.909 1. 80 b., taxa de 5%, 
pe salar 15.86% 1. 35 b. (aceasta, 

de la 1 Iulie 1891 s'a disfințat), 
pentru percepere 58.971 1. 73 b; 
judeţ: decimi adiționale 143.805 
]. 14 b., drumnriă 51.021 1.76 b;; 

comună : decimi 136.282. 98 b.; 

cumera de comerciu : gecimi 
"6.186 |. 60. 

Întocmiri administrative. — 

jud. Covurluii cuprinde 111 
sate sai cotuni și un singur 

oraș (Galaţi), constituind toate 
38 comuni, din cari una urbană 

și 37 rurale; în comunile ru- 
vale sunt și 5 târgușoare: Be- 

rești, Bujor, Drăgușeni, Folteşti 

şi Pechea. Comunile rurale se 

grupează în plăși, Cârmuirea, 
generală o are prefectul care, 

_pe lângă primari, este ajutat 
în îndeplinirea, sarcinei sale și 
de sub-alterni direcţi ai săi; 
aceştiea, sunt șeful poliției în 
oraș şi sub-prefecții în comunile 
rurale. | 

În jud. Covurluiii, pănă la 
noua, lege pentru organisarea, 
administrativă din 1 Noembrie 

1892, erai numai două sub-pre- 

fecturi saii plăşi: de Siret, cu- 

prindând 12 comuni cu 31 co- 
_tuni. (precum și orașul Galaţi), 

cu reședința în T.-Pechea,; Prut- 
Horincea, cu 25 comuni şi 77 

cotuni, având reședința în T.- 

„Bujor. Pănă la 1 Aprilie 1882
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“ plășile Prut și -Horincea erai 
despărțite; d'atunci, pentru mo- 
tive de economie, s'au întrunit. 

" Astă-qi însă sunt patru plăși, 
și anume: 

I) Siret: cupringend, afară 
de orașul Galaţi, şi comu- 

nile rurale: Braniștea cu co- 
tunile (satele) Braniștea, Lo- 
zova, Șerbeșştii-Vechi și Traian ; 
2) Cuca cu Cotros, Cuca, Ma- 

vromol, Oasele, Plevna și SI. 

Ventura; 3) Filești cu Bărboși, 
Filești, Movileni, Satul Costi, 
Şendreni sai Serdaru şi Smâr- 
dan; 4) Independenţa cu Braina, 
Independenţa, și Vasile Alexan- 
dri; 5) Mânjina; 6) Piscu cu 
Piscu și Vameș (Odaia-Popii); 

7) Slobozia-Cunachi cu Cuza- 
Vodă și SI.-Conachi; 8) Târgul- 

Pechea cu Satul și T.-Pechea ; 
9) Zuluceşti cu Cişmele, Cos- 
tache-Negri, Fântânele (Sol- 
tanu), Odaia-lui-Manolachi, SI. 

Movilei, Tulucești și Vânători. 
" Total 10 comuni, 33 sate şi un 

oraş; reședința plășei la T.-Pe- 
chea. 

II) Prut: comunile 1) Bă- 
-neasa cu Băneasa şi Sl. Bă- 
measa ; 2) Bujor cu Golăşei, 
Moscu, Puţichioaea, 'Târgu-Bu- 
jor și Umbrărești; 3) Fdrţă- 
neșii; 4) Foltești cu Fântânele, 
Foltești și Stoicani; 5) Frumu- 

- şița cu Ijdileni, Frumușiţa, Scân- 
teești și Tâmăoani; 6) Jorăștă 
cu Lunca, Jorăști și Zerneşti ; 

    

7) Măstăcani cu Chiraftei, Dră- 
culești și Măstăcani; 8) Oancea 

cu Sl. Oancea și Oancea; 9) 
Șivițu cu Șiviţa și Tatarca, 
10) Vlădești cu Brănești, Păș- 
cani, Roșcani și Vlădești. To- 
tal 10 comuni cu 29 sate; re- 

şedinţa plășei în Târgu-Bujor. 

UI) Horincea: comunile 1) 
Balinteșt cu Cioinagi, Balintești, 
Ghibărţeni și Pochișcani; 2) Ca- 
vadimeşti cu Grăpeni, Cavadi- 

neşti și Rugineni; 3) Gănești 
cu Comănești şi Gănești; 4) Lu- 
pești cu Ghereasca, Lupeşti şi 

- Mânzăteşti; 5) Măluşteni; 6) 
Prodăneşti cu Puricani, Prodă- 
nești și Săseni; 7) Rogojeni cu 
Chirilești, Rogojeni şi Vădeni; 
8) Slivna cu Onciu și Slivna; 

9) Tăârgul- Berești cu Aldeşti, 

Merea, Satul-Berești, Șipotele 
și T.-Bereşti; 10) Țufcani cu 
Mânăstireni, Sipeni și Țuţcani. 

În total 10 comuni cu 29 sate; 

- reşedinţa T.-Berești. 
IV) Zimbru : comunile 1) Bă- 

leni cu Zagancea și Băleni; 2) 
Bursucani cu Schitul Zimbru și 
Bursucani; 3) Crărşti, 4)Cudalbi; 
5). Măcişeni cu Corni, Măcișeni 

și Urlești; 6) Smulţi cu Gor- 
nești și Smulţi; 7) Zârgul- 
Drăgușeni cu Diocheşţi, Drăgu- 

şeni- Târg și Ghingheşti; 8) Pâr- 

lezi. În total 8 comuni cu 16 

sate ; reşedinţa T.-Drăguşeni. 

Comunile se administrează di- 
rect de câtre - consiliele comu-  
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nale și primarii aleși din sînul 
„lor; iar în cotuni se află câte 
un delegat al consiliului co- 
munal. AȘ | 

Pentru  servicivle speciale 
sunt întocmiri administrative a- 
parte. Ast-fel, în privirea sani- 

tară, jud. Covurluiii face parte 
din circumscripţia a IV de in- 
specţie ; acest servicii în oraș 
se face de câtre medicii res- 
pectivi, iar în comunile rurale 
de un medic primar ul jude-|. 
ţului, ajutat de trei medici de 
plăși cu reședința la Pechea, 

„Bujor şi Berești, precum și de 
medicii spitalului rural din Bu- 

jor şi infirmeriei din Pechea. 
Serviciul viterinar se înde- 

plinește de un medic-viterinar 

al judeţului; iar pentru poliţia 
viterinară a Statului, Covur- 

luiul face parte din râionul al 
3-lea al zonei preventive și ser- 
viciul respectiv are un personal 
deosebit. 

Pentru lucrările publice (şo- 

sele) de Stat, acest judeţ a- 

parține circumseripției a VII; 
iar serviciul technic judeţun e 

condus de un inginer-șef, aju- 
tat de personalul inferior ne- 
cesar. 

Afacerile bisericești, în afară 
de privigherea, superioară a e- 
piscopului eparchiei Dunărei-de- 

Jos, din care face parte judeţul 
Covurluiii, sunt încredințate unui 
protoiereii, care are ca ajutoare   

3 sub-protoierei : unul la Galaţă 
şi doui în comunile rurale. 

Inspecţia școlilor primare, 
mult timp făcută de un singur 
revisor şcolar ul circumscrip- 

viei Covurluii-Tecuciă, de la 1 

Julie 1891 formează un reviso- 
rat a-parte numai pentru acest 

judeţ. 

Justiția, — pe lângă judecă- 
toriile comunale și instanţile ju- 

decătoriilor de pace, tribunal și 
Curtea de apel din Galaţi, — 
se împarte în comunile rurale 
de două judecătorii de ocol: 
una, la Pechea şi alta la Berești. 

Din punctul de vedere mili- 
tar, Covurluiul face parte din 
corpul al III de armată, divi- 
sia V. În arma infanteriei for- 
mează regimentul 11] de Siret, 
compus din un batalion perma- 
nent și două teritoriale. În pri- 
virea armatei teritoriale, din re- 

gimentul de Siret fac parte şi 
companii din jud. Brăila, și din 
contra companii din Covurluiii 
sunt alipite la regimentul 24. 
Așa fiind, companiile teritoriale 
ale reg. de Siret sunt: 1) Pe- 
chea, 2) Tulucești, 3) Galaţi, 

4) Cazasu, 5) Brăila, 6) lancea, 
7) Viziru şi 8) Cireşu (osebit 
de două permanente la Galaţi și 

Brăila); iar la reg. 24 sunt alipite 
companiile: 6) Smulţi, 7) Oan- 

cea și 8) Gănești. În arma cava- 
leriei, Covurluiul are un esca- 

dron din regimen. 5 de călărași;



  
v 

„ăsemineu se găsesc aicea de- 
tașamente -de artilerie, un ba- 
talion de vânători și adminis- 
trația cu statul major și gar- 
nisoana întregei fiotile române. 

În privirea telegrafo- -postală,. 
Corurluiul face parte din cir- 
cumscripția a IV de inspecţie. 
Pentiu administraţia, vamală , 
în acest judeţ e sediul uneia 
din cele şese circuniscripțiă 
ale Ţărei, și anume circum- 
scripția a IV, cu vămile 
Galaţi, Brăila, “Gura- -lalomiţa, 
Cermavoda, Constanţa, Sulina și 
Tulea.   

Cultele. — În tot. judeţul Co- 
“vurluiă nu e nici o: monastire; | 
sunt însă 119 biserici ortodoxe 
şi 5 eterodoxe, din cazi 97 orto-|. 
doxe în comunile rurale, cele- 
l-alte în Galaţi; preuţi 108, din 
cari 79 în sate şi 29 în oraş; 
diaconi 3, toți în Galaţi; cântă- 
reți 181,. din cari 141 la sate 
și 40 în oraș; paraclisieri 2] 
în Galaţi. 

După împărţirea sinodală. a 
parohiilor din 1888, în Covur- 

» luiă sunt. 53 parohii bisericești, 
din .cari 12 urbaue și 41 vurale, | 
cu 18.738. familii: ortodoxe Și 
70.007 suflete. Din ucestea, 
5.006 familii cu 19.707 suflete 
În uraș și 13.732 f. cu 52, 300 
s. în sate ; preuţi parohi 12 Și 
ajutori 14 în parohiile urbane; 
preuţi parohi 41 și ajutori 14! 
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în paroh. rurale; 3 diaconi în 
parohiile urbane; 40 cântăreți 
şi 21 paraclisieri în oraș, 151 
cântăreți în sate; preuţi în plus 
ali 68; numărul parohiilor fără 
pământ bisericesc 13. Despre 
numele parohiilor urbane a se 
vide la descrierea orașului Galaţi. 
Parobhiile rurale cele mai multe 
coincid cu înseși comunile, a- 
fară de patru în plus, și anu- 
me: Serdaru, Scânteești, Chi- 

„rilești şi Odaia-Manglachi (v. 
“Statistica şi fizarea parohiilor 

de Sf. Sinod, 1888). 

Starea bisericilor și a cle- 
„rului în genere e mediocră, 
din lipsă de mijloace de între- 
ținere. Preuţii săteni cu deose- 
bire se întreţin cu munca câm- 
pului, cu mici învoieli (taxe be- 
novole) în bani sai în producte, 
cari și acestea, în multe părți 
se execută anevoie, iar de cât- 
va. timp primesc și modeste sub- 
venții comunale; acestea variază 
de la 10-—20, 25 și rar pănă 
la 30 lei pe lună, În Galaţi, 
pentru bisericile comunale, pri- 
măria, plăteşte câte 50 lei lunar 
de .preut și diacon și câte 15 
de cântăreţ; iar pentru bise- 
ricile foaste monastirești, Statul, 
care le întreţine, plătește câte 
100 lei de preut, diacon și cân- 
tăr eț, osebit de cheltuielile epis- 
copiei și ale protoieriei. 

Instrucți. — În acest judeţ 
sunt 104 şcoli publice, din cazi  



  

  

75 în comunile rurale şi 29 în 
Galaţi, 97 primare şi 7 secon- 
dare, 39 de băeţi (22 primare 
rurale, 11 prira. urb. și 6 se- 
condare), 28 de fete (18 prim, 

rur., 9 prin. urb. și 1 secondară) 
şi 37 mixte (toate î în comunile 
vuale). 

Şcolile secordare sunt: liceul, | 
școala comercială, seminariul, 

școala normală primară, școala, 
copiilor. de marină, școala 'de 
meserii și. școala secondară de 
fete. 

în mai multe institute de băeţi 
şi de fete, toate în Galaţi. 

Corpul învățător public e for- 
mat din 214 membri, din cari 
76 în com. rurale și 138 în 
Galaţi; 134 dascăli primari (76 
învățători şi învățătoare rurali 
și 58 institutori urbani de am- 
bele-sexe) și 80 secondari; 160. 
bărbați (58. învăţători rurali, 
32. institutor “urbani și 70 pro-| 
fesori secondari) și 54 femei 
(18 învăţ. rur., 26 inst. urb. și 
«10 prof. second.). 

În anul şcolar 1889 ai fost 
în jud. Covuiluiii 13.031 copii i 

„în etute (de la 6—12 ani) d'a 
urma școala primară, și anume : 
9.286 la sate, din cari 4.736 
băeți și 4.550 fete; 3.745 la 
oraș, din cari 1.911 băeţi şi 
1.834 fete. Din aceştia, aă fost 
înscrişi să învețe 3.969 copii, 
ast-fel clasificați: 2.268 la, țară, 
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din cari 1.878 b, şi 396 fete; 
„1.101 la oraș, din tari 1.139 p. 

și 562 f. Înscrişi după confe- 
siuni în oraș aii fost: 968 b. 

„ortodoxi, 155 mosaici și 16 de 
alte confesiuni ; 419 f. ortodoxe, 

- 134 mosaice și 9 de alte con- 
fesii. | 

Faţă cu numărul total al co- 
piilor în etate de școală, me- 

” dia generală a încrișilor în tot 
judeţul ai fost de 34,61%; în 

ce privește însă satele în spe- 
cial ai fost 39,54%, băeţi în- 

scriși şi 8,68%/, fete, saii media, 
totală de înscriere 24,11 %, ; iar 
în oraș înscriși 59,60%, b. și 
36,64, fete, saii media totală 
45,12%. 

Dintre elevii înscriși, ati pro- 
muvat; clasele la finitul anului 
65,52%, şi anume: 62,56%, la 

| sate, din cazi 64,67%, băeţi și 
60,45%, £.; 68,48%, în oraș, 

din cari 63,55%, b. şi 71,410/, £. 
„Media generală a absolvenţilor 
e de'5,34%, şi anume: 1,790 70 
la sate, din cari 2,280, b. şi 
l, „30 %, *; 8,80%, în crap din . 
cari 9,38% b. şi 'Sa29, £ ă | 

Având în vedere populaţia, 
" districtului” Covurluiii, nivelul 

cultur ei primare se cifrează așa, : 
la mia de locuitori este 0,763 
cantitatea de școală, procentul 
înscrierilor e de 34,61, procen- 

tul promovărilor 65,52, procen- 
tul absolvenţilor 5,34, ' media 

“culturală 26,558 %,. În această
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privire, Covurluiul e clasificat 
al 192 între cele 32 judeţe 
ale Țărei. 

În 1888/89 învățământul pri- 

mat rurâl și urban din acest 
județ a costat 285.132 lei 46 
b., din cari 104.458 cel rural | 
și 180.674 lei 46 b. cel urban.| 
Astăgi cifrele sunt mult mai 
urcate. 

În ce priveşte înstrucția se- 
condară, în același an, din 10.920 

copii în vrâstă d'a învăța (între 
12—21 uni), ai fost 5.460 bă- 

"ţi și 5.460 fete. Dintre băeţi 
s'ai înscris în școli diabia 363, 

"adică 6,64%, din numărul ce- 
lor în vrâstă d'a urma școlile 
secondare; dintre înscriși, a 

fost presenţi la examin 329 b., 
din cari ai promovat 191 saă 
56,34 9%, şi au absolvi cursul 
29 adică 15,18 %, din pro- 
movaţi. (Se notează că aice nul. 
e vorba de cât de școlile atâr- 

nate de Ministeriul instrucţiu- 

nei, adică liceul, seminuriul şi 

şcoala normală). 

Nivelul culturei secondure în 

Covurluiă se cifrează ast-fel: 
0,116 cantitatea de şcoală la 
1000 tocuitori, procentul înseri- 
erilor 6,64, al promovărilor 
56,34, al absolvenţilor 15,18, 
media culturală 19,539 (v. Sta- 
iistica şcolilor primare şi se- 
condare pe anul 1888/89, lu- 
crare oficială a Ministeriului 
instrucţiunei şi cultelor). 

      

  

Cu instrucţia secondară de 

ambele sexe cheltuielile fâcute 
anual se ridică la 366.83: 1. 

95 b., la cari adaugându-se și 
cei 285.132 ]. 16 b. pentru in- 

strucția :primară, totalul chel- 

tuielilor înv&țămentului în jud. 

Covurluii e de 651.964 ]. 41b. 
Aceste cheltuieli se fac în ceu 
mai mare parte de câtre Stat, 

în parte mică însă contribuiese 
și județul şi comunile. 

Populaţia școlară de ambele 
sexe și în ambele cursuri în 

întreg jud. Covurluiă se ridică 

la 3.427. copii, din cari 3.062 
„ în şcolile urbane şi 2.365 în cele 

rurale; 4.565 în cursul primar 
(din cari 2.200 în cel urban) 

și 862 în cel secondar; 4.071 
b. (1.973 în şc. rur., 1.385 în 

cele prim. urb. şi 713 în cele 

second.) și 1.356 fete (39 în 
şe. rurale, 815 în cele prim. 

urb. și 149 în cea secondară) 
În fiue, având în videre per- 

soanele ce sciă cel puţin a ceti 

şi scrie, gradul cultural în acest 
judeţ se cifrează așa: din po- 

pulația întreagă cu sciințţă de 

carte, precum sa vădut deja 

mai înainte, sunt 30.973 pu- 

soane sau 24,380/,; din aces- 

tea, 22.500 sai 38,04%, sunt 

în Galaţi și 8.473 sai 12,47% 
în sate. 

După proba iscăliturei de la 
cununiile săvârșite în 1888, că- 

sătoriți cărturari după sex se 
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clasifică: bărbaţi, în fot judeţul 
45.05%, femei 21%; iar după 
populația urbană și rurală, la 
Galaţi bărbaţi cu carte dintre|. 
căsătoriţi 76,58%, femei 48,03%; |. 

lasate bărbaţi cărturari 27,66%; |! 
femei diabia 5,94%, 

Starea sanitară; —- De şi, pre- 
cum s'a spus mai sus, clima, 
Covurluiului e sânătoasă, totuşi 
bântuie aice, mai ales la sate, 
diferite molime, din causa relei 
nutriri, a defectusităţei locuinţi- 
lor (fără lumină îndeajuns și cele 
mai de multe ori fără plantaţii 
prin prejur), a necurățeniei cur- !- 
ților și a gunoaelor ce stai mor- 
mane prin preajma caselor și 
în mijlocul satelor. Cu deose- 
bire pelagra, paludismul, di-   senleria, tusea convulsivă (mă-, 
gărească), angina difterică, con- |. 
juctivele catarale și granuloase, 
în multe locuri și sifilisul, sunt; 
boalele cele mai frecuente și 
cari decimează mai mult. 

Dintwun tabloii al depositu- 
lui de recrutare din acest judeţ, 
se constată că în curgere de 5 ani, 

„dela, 1886.—90, din 5.921 tineri 
înscriși pentru armată, ai fost 
găsiţi incapabili pentru serviciul 
armatei, fie provisor fie definiv, 
pentru neajunsuri fisice, 1.648 
inși, cifră destul de mare. Talia, 

mijlocie la, recruţii de aice e 
de 1. 65, adică numai cu 0.1 1e.m. 

peste minimum cerut de 1. 54.   Pentru a veni în ajutorul su- 

 ferindilor în comunile rurale, 
pe lângă medicul primar al 
județului şi cei 3 medici de 
plăși (căci de punctul de vedere 
sanitar vechile “plăși Horincea, 
și Prut n'a fost întrunite nică 
o. dată, ci şi-a avut fie-care me-: 
dicul sei), se mai află și 3 vac- 

cinatori, 3 moașe de plăși și 
16 moașe comunale. În fie-care 

comună: e câte un dulap cu 
medicamentele cele mai neapă- 
rate. În T.-Bujor e un spital 
rural al Statului, înființat şi 
construit în 1889, cu 40 paturi, 
cu un medic special; iar la 
Pechea e o infirmerie de 16 

paturi, întreţinută de judeţ și 
clădită în 1890/91 pe locul (5 
hectare) hărăzit de filantropii 

soți Paraschiv și Maria Vasiliu, 
proprietari în j. Covurluiă, cari 

- afară de acest loc, ai mai dă- 

ruit și 300 fălci pământ desti- 
nate pentru întreţinerea infir- 

meriei, în special pentru cau- 
tarea, bolnavilor de pelagră. 

Locuri şi persoane istorice. — 

În jud. Covurlui, lângă staţia, 
liniei ferate Bărboși, se află ur- 

mele unei cetăți romane numită 
Gherghina (Ghertina, Tirighina, 

Tiglina) ;- aseminea, și prin a- 

cest judeţ trece Palul-lui- Trăian 
saii alui Atanaric,cum su sțin unii 

istorici; nu mai puţină îns&m- 

"nătate istorică are şi Podul de 

la Bărboşi pe apa Siretului (9. 
n. respect).
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În judeţul acesta, își au. obâzr- | | Covurluiului-see (- Valea ): co- 
Șia saii aședământul principal respundătoare pârăeşului cu a- 
un num&r de persoane, cari ai 
jucat un rol însămnat în istoria. 
modernă a Țerei. Între acestea 

celași nume dintre Vârlezi și 
Jorăști. - 

se prenumeră mai ales: ân-! Crăciuna sati Viorica: moșie a 
„teiul Domnitor - al României- | 
Unite, Alesandru loan Cuza 
(născut la 1820, Domnitor de 
la .5/24 Ianuarie 1859 — 11 Fe- 
vruarie 1866, mort la 2 Maiă|. 
1873); agerul și virtuosul băr- 
bat de Stat Costache Negri, 
consilierul şi cooperatorul cel 
mai d'aproape a lui Cuza-Vodă 
(născ. 1S12, mort 1 Octombrie 
1876); prințul A lexandru Moruzi 
Pecheanul, fost deputat ȘI pri- 

“mar âl Galaţilor (născ. 1820/21, 
mort la 1878 Fevruarie 6). Iar 

dintre cei în viaţă: d-nii Lascar 
Catargiu, prim ministru și fost 

“locotenent domnesc (născ. în 
Noembrie 1823) şi general de 
divisie Alexandru Cernat, fost 
ministru de resboiii şi genera- 
lisim al armatei române în tim- 
pul resboiului pentru neatărnare 
din 1877/78 (născ. la 17 Janu- 
arie 1828), 

Covurluiul-cu-apă : pârăeş ce 
curge pe valea omonimă sai a 
Jorăștilor (v. Covurluîii-pârăii), 

Covurluiul-sec: pârăcș ce aflu- 
„ează în pârăul Covurlui (+. 
n. e.) . 

  

  
  

Statului, foastă pendinte de mo- 
nastirea Adam, de 804 hectare 

" (din cari 77 păduri și 9 vii), 
în com. Independenţa, pl. Sir et; 
arendă 16. 700 lei. 

Crăeşti : com. rurală, în pl. Zim- 
bru, la vo 10 k. m. în partea a- 
pusană de la Bujor şi la 65 k.m. j 
de' la Galaţi, se măr gineşte la 
E. şi N. E. cu teritoriul com. 
Jorăști, la S. și S$. E. cu Vâ- 
lezi, la V. “cu Smulţi și la N. 
și N. E. cu Drăgușeni. Situată, 
pe dealul Crăeștilor, această 
comună e: formată din un sin- 
gur sat vechii răzășese; nu- 
mără 271 case, cu 921 con- 
tribuabili, 318 familii și 1.073 
suflete, din cari 555 bărbaţi, 
518 femei, 508 necăsătoriți, 478 
căsătoriți, 81 văduvi, 6 divor- 
țați, 241 cu sciință de carte, 
832 fără. Ca, străini, sunt aicea 
4 familii israilite cu 18 suflete. 

Suprafaţa teritoriului comu- 
nei Crăeşti e de 2.736 hectare, 
din cari 2.162 arabile, 50 pă- 
dure, 30 tutăriș, 280 emaș, 15 
feneaţă, 114 vii şi 85 vatra sa- 
tului cu grădini, rîpi și pământ 
netrebnic. 

Fiind teritorii răzășesc, nu 
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se află în localitate proprietari 
mari; Statul însă posedă tru- 
pul de moșie Uneanii (+. n. r.). 

. Numărul total al vitelor e de 
1.866 capite, și anume: 3 tauri. 
305 boui, 198 vaci, 47 junci, 
29 junce, 15 gonitori, 14 go- 
nitoare, 45 mânzaţi, 38 mân- 
zate, 149 viței; 2 armăsari, 64 
epe, 92 cai, 18 berbeci, 942 
oui și 5 capre. 

Se seamână aice cu deose- 
bire grâă, secară, popușoi și 
orz. Producția. agricolă în total | - 
se socotește la 24.239 hectolitri, 
iar pe specii: 1.930 hl. grâii; 
2.000 secară S-ta, Elena, 2.956 
secară indigenă, 8.090 popuşoi, 
1.589 popuşoi cincuantină, 7.128 
orz, 336 malaiă şi 180 fasole. 
Recolta mijlocie se cifrează la 
16 hectolitri pe falce grâă de 
toamnă, 14 grâii de primăvară, 
12 secară, orz și popușoi. Pro- 
ducția, vinicolă e de. 18.000 de- 
calitri pe an. 
În Crăești sunt 130 pluguri 

de “sistem vechii, 5 crâșme și 
o prăvălie de alte mărfuri, vr'o 
7 meseriași ordinari, 4 mori de 
vânt; industria, casnică este ne- 
gligeată, mai toate obiectele 
necesare se cumpără, din târg; 
inul, cânepa și gândacii de mă- 
tasă nu se cultivă de loc, stupi 
de albine sunt rr'o 40; starea 
generală însă a crăeştenilor e 
bunișoară. | 

Veniturile acestei comuni s6 

  

  

= 

urcă la 5.965 lei 40 bani, iar. 

cheltuielile la 4.197 1. 62 b. 
Contribuțiile directe în total 
11.129 ]. 65 b. 

Biserici 2: Sf. Voevogi, zi- 
dită în 1836, şi Sf. Nicolai 

rezidită în 1838; ambele fără 

pământ; Craeștii formând o pa- 

rohie, are un preut: paroh şi 2 

cântăreți. | NE 
Școală e una, mixtă, din 1868, 

cu 59 elevi înscriși, din cari 
urmează regulat 41.. 

„. Prin teritoriul acestei comuni, 
nu însă prin sat, trece calea 
judeţeană Galaţi-Bârlad, pe o 
întindere de 4 km. | 

Legenda populară spune că 
numirea de Crăești ar veni de 
la un craiă, aședat aice în tim- 
purile vechi, ce ar fi avut un 
fii cu numele Bărbante, care 
se căsătorise cu Sfa, una din 
fiicele. bănesei din Baneasa (v, 
n. 1... Altă versiune însă atri- 
buie întemeierea satului Crăești 
la trei bătrâni: Prosie, Sora, și 
Bogdan, ce aveai porţiuni în- 
semnate de pământ, 'ale căror 
hotare se cunosc și adi. - 

Crăeştilor (Dealul) : mexge în 
direcţie nord-sudică și, aproape 
de jumătatea, căiei dintre Cră- 
eşti și Vârlezi, se termină în va- 
lea Rădeștilor (v. Crăeşti-com.). 

Cuca: com. rurală, în pl. Siret, 
la 35 km. spre N. V. de.la Ga-



62 | CUC 

laţi, se mărginește la N. cu Bă- 

leii şi Paţichioaea, la S. Pe- 
-chea, la V. Cudalbi și Mânjina, 
și la E. Fârțănești, Măstăcani 
și Folteşti. Are șesă cotuni: 

Cucu (reședința), Slobozia- Ven- 
tura (Venturoaea), Mavromol, 

Cotros, Ousele și Plevna. Din- 

tracestea, numai Oasele (la 3 

km. de la, reședință) și Plevna 

sunt mai depărtate, iar Oasele 

şi cea mai mare; aseminea, toate 
sunt vechi și formate din foști 
clăcași, afară de Plevna formată 
din însurăţei la 1882, şi de 
câţi-va răzăși în Oasele. 

Numărul contribuabililor e de 

347, familii 426 cu 1.914 su- 
flete, din cari 992 bărbaţi, 922 
femei, 1.024 necăsătoriți, 776 

căsătoriți, 105 văduvi și 9 di- 

vorțaţi, 107 cu sciință de carte| 
și 1.807 fără. 

Pământul acestei comuni e 
mai mult argilos și năsipos; si- 
tuația, e caractirisată prin munță 

și dealuri numeroase. Suprafaţa 

teritorială se socoate aproxi- 

mativ la 9.295 hectare, din cari |, 

4.433 hr. arabile, 2.86C păduri 
„și emaș,. 72 vii și livedi, restul 

vatra satului, Qealuri, drumuri 

şi rîpi. Din acest pământ, 6.435 
hr. aparțin proprietăţei mari, 

iar 2.860 proprietăței mici (să- | 

tenilor). Proprietatea mare e 
represintată prin următoarile 
moșii: Cotros, Sl. Ventura și 

Zăvoii; Statul aseminea posedă 

    

  

o hliză din moşiile Mavromol 
și Oasele. . . 

Pe lângă agricultură și cres- 
cerea vitelor, sătenii din com. 
Cuca se ocupă și cu cultura 
viilor, mai ales în cotuna Oasele; 
iarna scot rădăcini și le duc la 
târg spre vândare. Se seamână 
aice: popuşoi, secară, orz, ovăz, 
grâit Banat (acesta, cultivat nu- 
mai de proprietarii mari şi a- 
rendași). Recolta, mijlocie e. de 
41/, chile la falce. 

Statistica, vitelor înfățișază 
cifrele următoare: 11 tauri, 

1.504 boui, 511 vaci, 58 junci, 

55 junce, 70 gonitori, 56 goni- 

toare, 115 mânzaţi, 88 mânzate, 

„169 viței; 18 hărmăsari, 207 
epe, 161 cai, 5.697. oui, ber- 
beci și capre. 

Crâșme sunt 9 și o prăvălie 
cu mărfuri diferite ; se: află o 
moară cu aburi și una de vânt; 
femeile se ocupă mult cu ţe- 
săturile casnice şi cu crescerea 

paserilor ; mașini agricole 5 (la 
proprietarii mari), pluguri sis- 

tematice la locuitori 56. 
Bugetul comunal se balan- 

sează la venituri cu 8.925 lei 
şi la cheltuieli 8.816 pe an. 
Contribuțiile directe totale se 
ridică la 12.682 lei 29 bani. 

Biserici 4: Sf. Voevogi în 

Cuca, zidită din 1863; Sf. 
Împărați îi: SI. Ventura, din 
1840; Sf. Panteleimon în Co- 

tros, din 1851; şi Sf. Voevod  
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în Oasele, construită în 1839. 

Fie-care biserică are câte 8 !/, 
fălci de pământ; intreaga co- 
muna Cuca, formează o parohie, 
cu catedrala Sf. Voevodi din re- 
ședința comunală, un preut pa- 
roh și 3 cântăreți. 

Şcoli 3, amândouă mixte, în 

Cuca și Qusele;, fie-care are 
câte 3 hectare pământ; totalul 
elevilor de la ambele şcoli în 
1890 era de 110, din cari cu 
frecuenţă regulută 78. 

De lu Cuca în jos spre Pe- 
chea (12 k. m.) mergi prin o 
vale, unde se găsește un iezișor 

cu zăgaz; d'aseminea tot aicea 
e pădurea Cotros, ce aparţine 

proprietăței cu același nume, 

care se întinde pănă la moșia 
Odaia-Lupa, din com. Pechea. 

Cuca : sat, reședința comunei cu 
același nume, plasa Siret, cu 

79 familii și 345. suflete, o 
biserică şi o școală (vedi Cuca» 
comună). 

Cuca : pădure însemnată, ce-i 

dice şi Rădăcini, între satele 
Cucu și Băleni. 

Cuea-mică: hliză de moșie a Sta- 
tului, numită și Mavromol, de 
60 hr., în com. Cuca, pl. Siret; 
se arendează cu 700 lei. 

Cucoană-Maria : numele popular 
și vechii al moșiei Slobozia-   

Movilă, com. Tuluceşti, pl. Siret 

(v. Slobozia- Movilă-moșie). 

Cudalbi : com. rurală, în pl. Zim- 
bru, la 52 k.m. de la Galaţi, 

în partea cea mai extremă des- 
pre Apus a jud. Covurluii, și 
comuna cea mai însemnată din 
acest judet în privirea popula- 
ției; se mărginește la E. cu Bă- 
leni și Oasele, lu S. cu Mân- 

Jina și Câlmăţuii, la V. Ivești, 

Barcea, Dărăşti -şi Drăgănești 
și la N. Puţeni (cari toate, în- 
cepâni de la Câlmăţuii, sunt. 
în jud. Tecucii).. 

Așegată pe valea, Gerului (pâ- 
răul Geru trece chiar prin mij- 
locul Cudalbilor), această co- 

" mună este formată dintr'un sin- 
gur sat, cu aparență de orășel 
chiar, având o lungime de a-. 
proape 4 km. și lăţime de 1!'/, 
km., şi e locuită numai de r&- 
zăşi. 

Populaţia Cudalbiler se ci- 
frează ust-fel: 780 contribuabili, 

- 1.149 familii cu 3.970 suflete, 
din cari 2.038 “bărbaţi, 1.932 
femei, 2.890 necăsătoriți, 869 
căsătoriţi, 209 văduvi, 2 divor- 
țați, 592 sciutori de carte și 
3,377 nesciutori. 

Străini sunt: 12 familii de 
armeni cu 46 suflete, și 16 fam. 
de israeliți-cu 44 suflete. 

Suprafaţa teritoriului acestei 
comuni se şocoate la 12.970 
hectare, din cari 9,952 hr, 80 .
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arii arabile, 1102/, vii, 433 emaș 
şi restul vatra satului, cu alte 
destinaţii și netrebnic. Pămân- 
tul de aice e mănos, negru, pe 
une-locuri și năsipos; păduri 
mai nu se află de fel. 

În afară de pământurile r&- 
zășești, pe teritoriul Cudalbilor 
se află și următoarele proprie- 
tăți mai mari: Pleșești (2 tru- 
puri), Gologanu, Bezmanu, Bă- 
trânul- Isvoreţ și Ciudin şi Mur- 
gociu (ș. n. r.). 

Plugăria, crescerea, vitelor și 
cultura, viilor sunt ocupațiile 
principale şi ale cudălbenilor; 
fruntașii dintre săteni posedă, 
pănă la 30-40 fălci de pământ; 
pluguri sistematice se numără 
v"o 100. Dintre cereale, se sea- 
mână mai mult secară ȘI po- 
pușoi, grâă prea puţin. Pro- 
ducția, agricolă totală în 1891 
a tost de 68.376 hectolitri, sai 
pe specii: porumb 12.140 hl., 
9. 696 grâii, 11, 016 secară, 16. 848 
orz, 12.140 ovăz, 6.494 păring, 
36 cartoafe, 41 fasole, 20 ma- 

“zere, 15 linte, 164 mălaii. Pro- 
ducția medie pe hectar este: 
grâi 8 hectolitri, secară 12, 
popușoi 20. 

„ Vitele cudălbenilor se cif. 
rează: tauri 3, boui 1.608, vaci 
808, junci 83, junce 31, goni-! 
tori 40, gonitoare 31, mânzaţi 
77, mânzate 174, viței 69; har- 
masari 1, epe 163, cai 407; 
asini 3; berbeci 188, oui 4.196, 

    

capre 23, ţapi 5; porci scopiţi, . 
980, vieri 390, seroafe 835; 
purcei 2,760. | 

Crâșme sunt 18, ţinute parte 
de români parte de armeni; 
prăvălii de manufactură 5 (4 
ținute de armeni și 1 de un' 
evrei); meseriași dintre români 

puţini, croitori 3 evrei; tot de 
evrei se vând pănă şi iccanele 
bisericești.; funcţionează aice 0 
moară cu aburi. : 

* Bugetul comunal se balan- 
sează la venituri și cheltuieli 
cu aceeași: sumă de 12.240 lei 
75 bani pe an. “Contribuțiile 
directe se ridică în: total la, 
25.467 lei 68 bani. 
" Biserici 4: Prea Cuvioasa 
Paraschiva, Adormirea M-cei 

D-hă, Sf. Dimitrie şi Sf. Voe- 
vogli; întreaga comună formează 
o parohie, cu catedrala P. C. 

Paraschiva, 1 preut paroh, 2 

preuți ajutori și 6 cântăreți; 
bisericile, fiind rezășești, n'a 

pământ rural, Adormirea însă 
are 10 fălci hărăzite de das- 
calul Costin Chebac. 

Cea mui vechiă dintre bise- 
ricile din Cudalbi e P. C. Pa- 
raschiva, construită ântâiași dată 
din bârne la 1805, apoi refă- 
cută de: zid gros de aproape 

„un metru în curgere de 15 ani 
(1840-55), fu sfințită la 14 Oc- 
tombrie 1855. Adormirea, în- 

cepută a fi zidită la 1861, se 
sfinți. la 1863; e o biserică 
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foarte frumoasă și bine înzes- 
“trată, învălită cu scânduri, da- 
tează din 1833 luna Maii, din 

” timpul episcopului Meletie al Ro- 
manului. 8f. Voevogi, cea mai 
mică și cea mai nouă dintre 
bisericile din Cudalbi, dar și 
în cea mai rea stare, având 
chiar temelia stricată. 

Școli 3: două de băeți și 
una de fete; cea dinteia dintre 
școlile de băeţi e înființată în 
1864, cu 126 elevi înscriși în|. 
1890; a doua din 1874, cu 125 
şcolari regulați din 139 în- 
scriși; școala de fete nuniăra 
în același an 38 eleve înscrise, 
din cari cu frecuență regulată 
32. Ca produs al școlilor de 
băeți de la. înființare până agi 
se numără vr'o 100 absolvenți, 
din cari cei mai mulți. se ocupă 
cu plugăria, iar unii sai făcut 
prenţi, învățători sai meseriași. 

Vechimea înființărei satului 
Cudalbi este foarte depărtată, 
Versiunea cea mai răspândită 
arată că numirea, acestui sat ar 
veni de la un oare-care Ma- 
nolachi Cudalb, oștean în tim- 
pul lui Ştefan-Cel-Mare, căruia 
i Sar fi hărăzit pentru vitejia | 
sa loc de sălășluire și de hrană 
în această parte a, Țărei; chiar 
şi afli există în Cudalbi, în par- 
tea din jos, un drum care se| 
numeşte „drumul lui Manola- 
chi“. Pe lângă acest Manolachi 
Cudalb, tradiția populară mai 

* 

  

  

citează ca întemeietori ai satu- 
lui şi pe căpitanii Beţivu şi 
Obreja, tot din oastea lui Ște- 
fan-Vodă. Cu toate acestea un 
uric, scris în slavonește, din 
1472 luna lunie în 25 dile, al 
cărui original se află la r&ză- 
şul din Cudalbi Vasile Con- 
stantin Corciovă, fiul decedatu- 
lui Constantin Popa Lupu Cor- 
ciovă, vorbește numai de vor- 
nicul Ștefan Cudalb și Isbașa 
Joan Vrabie, cărora li s'a hă- 
răzit o bucată de pământ peste 
valea Gerului, în locul unde agi 
e satul Cudalhi. Iată textul a- 
cestui uric în traducţia română : 

« Milostivirea mea, Ștefan- 
Voevod stăpânitor pământului 
Moldovei; iată ai venit înain= 
tea noastră şi înaintea boerilor 
noştri ai Moldovei, slugile noa- 
stre Ștefan Cudalb vornicu şi 
Izbaşa Joan Vrabie, în augul 
tuturor credincioșilor  boerilor 
noştri mari şi mici cu jalbă ca 
să ne milostivim asupra lor, şi 
le-am primit cererea lor, şi ne- 
am milostivit asupra slugilor 
noastre Ştefan Cudalb vornicu 
şi Izbaşa Ioan Vrabie; le-am 
dat o bucată de pământ peste 
valea Geruluă în curmeziș, spre 
Apus pănă în matca Hereteilor, 
şi spre Răsărit pănă în valea 
Pigancei, ce se apropie de apa 
Mânjinei şi merge marginea din 
Jos pănă la Fileștă şi partea din 
sus pănă la Troiandolu, şi capi- 

5 2
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tele se hotărăsc cu moșiile Bujo- 
răşti și Gologanu, şi la aceastei 
parle de pământ să fie volnici a 
stăpâni ei şi fraţii lor şi suro- 
rile lor şi feceorii lor, și nepoţii 
lor, strănepoți şi sprestrănepoții 
lor, și toți cari se vor trage din|. 
neamul lor, nestrămutafi  nici- 
o-dim-oară în veci, și le-am fă- |! 
cut această fone scrisă uric dat. 
la mâna lor, şi spre aceasta 
este credința. Domniei mele de 
mai sus numită Ștefan- Voevod, 
și credinta a. tuturor -boerilor 
noștri ai Moldovei mari și mici, 
și spre mai mare tărie şi întă- 
ritură a tuturor de-.mai sus 
scrise, am poroncit credincios 
boerulaii „nostru D-sale - Tudor 
Logojtt să scrie şi pecetea noa- 

„siră să o lege câtre această carte 
a noastră. » 

      
[L. 5, D.] Veleatu 6980 (1472) 

lunie 25 ile. 

D. 

Dabăti (Movila lui): aflătoare pe 

trupul” moșiei Ceorici, com. Cu- 
dalbi, pl. Zimbru, spre E. de 

satul Cudalbi. 

Dancu: baltă, formată de vărsă- 

turile Prutului, în câm. Foltești, 

pl. Prut, 

Danei (- Valea) : 

Grigorie Vis vel logofă scris 
de pe ispisocu vechiii pe sârbie 
de Ja Stefan-Voeyod Domn Țe- 
regi Moldovei, șcris Ja Z. A, H: 

“Iunie 25. gile.. 

Cuza- Vodă: sat, în con. “Slobo- 
zia-Conachi, pl. Siret; e] este 

". format din însurăței î improprie- 
„tăriți pe moșia Statului în 1879 
(delimitarea definitivă terminată 

„în 1885); numele îl poartă, de 
la primul Domnitor al României- 
Unite, Alexandru 1.. Cuza, cel 
ce. a. împroprietărit pe. țărani 
la 1864. Acest sat numără 116 
case, 113 familii,cu. 637 suflete; 

„eleste foarte'ăproape (m o 50- 60 
- metri) de Slobozia-Conachi şi, 
;ca toate satele de. curând în- 
fiinţate, este făcut după unplan 
sistematic, şi :frumos. 

7 

pe teritoriul 
com. Filești, pl. Siret. 

Darzului (- Valea) : în cuprinsul 

„teritoriului com. Cuca, pl. Siret; 

se întinde pănă în dreptul pă- 
durei Cotros, 
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Dălbăneasa : carieră de petriș o 
în comuna Fârțănești,: pl. Prut, 
pe un deal spre Vest. 

Diitoşti : trup de moșie, stăpânit 
'de parte 'din rezaşii com, Van- 
cea, p Prut. aj 

Dealul: deal aflător între pâ- 
răele. Covurluiuluui și. Suhuluiu- 
lui, care atinge :comuna, -Măs- 
tăcani- numai cu o-parte : din 

- coasta. 'sa despre. Est, formând 
“valea şi șesul pârăului Covar- 
uiti: - 

Dealul-despre-Butora :: ramifi- 
caţie 'a dealului dintre pârăele 
Covurluiiă și Suhuluiă, din co- 
muna, Măstăcani, pl. Prut, 

Diocheţilor (- Dealul): în cuprin-! | 
- sul com, Drăguşeni, BI Zimbru. 

Diocheţilor ( (- Valea) : 
dentă' dealului cu același nume. 

Diocheţă: moşie , particulară „de 
1.510" hectare, î in com. Drăgu- 
"șeni, pl. Zimbru. 

Diocheţi: sat, în 'com.  Drăgu- 
şeni, pl. Zimbru, aședlat pe va- 
lea şi dealul omonime, în par- 

„tea apusană a reședinței co- 
munale; numără 184 case, 184 

„familii cu 843 suflete. Pănă la|. 
: 1: Martie 1886 Diocheţii formaiă | 

» comună a-parte. i 

  
“ corespon- ” 

În mijlocul acestui sat, se 
află o rîpă numită Ripa- Gălă- 
fenilor „ nume ce se susține că, 
i-ar veni din: “timpurile vechi 
Când, de fiica Turcilor şi a. Tă- 
tarilor, mulți sălățeni. își gă- 

: „Sia aice loc de scăpare. 

Dodu : Dăltiţă,. formată din văr- 
„săturile Prutului, pe. teritoriul 
„6om. Măstăeani, pl. Pr ut. 

Donceştii : văle. în com. “ Măstă 
can), pl. Prut, formată, de Dea- 
- lul-deşpre- “Butora is B. „Tr. 

Dr euleşti: moşie particulară de 
„1.716 hr. în : com, Măștăcani, 
pl. Prut. Pământul acestei : MO- 
Șii. se. specifică așa :, 1.001 hr. 
arabile, 35. vii,..100 fâneaţă, 43 
bălți şi stufărie, 140 emaș, 394 
pădure. și 3 vatra satului cu a- 

, celaşi nume. 

Drăculeşti sati Tolica : : Sătișor, 
în com. Măstăcani, pl. Prut, în 

» partea, orientală și la depărtare 
de 2 kilometri de reședința co- 
munală ; are vr'o 10 case cu 

„18 suflete. Locuitorii. de. aice 
sunt numai. servitori at. proprie- 
tarului moșiei cu același nume. 

Drăguşeni : :- “rhoșie particulară de 
600 hr., în com. omopimă, pl. 

, Zimbru. ai 

  

! «i - = i p . i isi sia 

Drăguşeni :, com, rurală,,. înspl, | 
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Zimbru, la depărtare de 72 ki- 
lometri de la Galaţi, în regiu- 
nea nord-vestică a jud. Corur- 
lujii, se hotărește la N. cu com. 
Bursucani, la E. cu Jorăști și 
Crăeşti, la S, cu Smulţi și la 
V. cu com. Fundeanu (jud. Tu- 
tova). Această comună e udată 
de un crac al pârăului Suhu- 
luii, care isvărește chiar de pe 
teritoriul săă. Îu privirea situa- 
ției, pământul e mai mult șes; 
sunt numai două dealuri și văi 
mai principale : a Bursucanilor 
și Diocheților. 
Comuna Drăgușeni e formată 

din trei cotuni: Târgul-Dră-.   gușeni, Diocheţii și Ghingheștiă, 
cele două dintâi separate între 
ele numai cu 200 metri de dis- 
tanță, iar a treia la depărtare 
spre N. cu vr'o 5 kilometri. Pe 
lângă aceste sate, mai este în 
apropiere de Ghingheşti Şi un 
grupuleţ isolat de câte-va stâne, 
numit Zălpăloaea. In toată co- 
muna sunt 340 case, contribua-   bili 268, familii 387 cu 1.557 
suflete, din cari 772 bărbați, | 
785 femei, 834 necăsătoriți, 623 
căsătoriţi, 100 văduvi, 229 căr-! 
turari și 1.328 necărturari, Lo- 
cuitorii acestei comuni sunt ro- 
mâni, foşti clăcași împroprietă- 
riți, afară de T.-Drăgușeni, unde 
sunt mai mult mici negocianţi 
şi meseriași evrei. Numărul &- 
vreilor e de 46 familii cu 269 
suflete. 

a. 

Natura solului cord. Drăgu- 
șeni este argilo-năsipoasă. Su- 
prafaţa, teritoriului se cifrează 
la 2.548 hectare, din cari 1.875 
aparțin proprietăței mari și 673 
celei mici. Sunt aice donă pro- 
prietăți mari: Diocheţii şi Dră- 
gușenii, Si 

Sămănăturile mai obicinuite 
sunt: grâă, popușoi, secară, orz, 
ovăz, cartoafe, fasole etc. Pro- 
ducția agricolă totală e de 23.990 
hectolitri, iar pe specii: 1.445 
grâu, 6.460 secară, 4.999: orz, 
7.768 pupușoi, 3.228 ovăz, 90 
in, 300 kilograme fasole etc. 
Recolta: medie pe hectar e de. 
17 hectolitri. Se mai ocupă să- 
tenii locali cu cultura viilor şi 
a pomilor fructiferi, precum şi 
cu cărăușia, 

Numărul total al vitelor e de 
1.234 capite, din cari 468 boui, 
2 buhai (tauri), 264 vaci, 36 
juncani, 35 junce, 38 mâuzaţi, 
35 mâuzate, 46 viței; 74 cai, 
26 epe, 4 harmasari, 3. noatini; 
146 oui, 2 berbeci, 59 capre; 
71 mascuri (porci). | 

Comeiciul și industria sunt 
represintate prin 11 crâșme, 10 
prăvălii de manufactură, 5 bă- 
cănii, 2 bitării, 2 căsăpii şi o 
fabrică cu prăvălie de luminări 
de ceară (a unui evrei); în 
fie-care săptămână se face târg; 
ca meșteșugari sunt: 6 croitori, 
6 ciobotari, 2 saidacari, 2 min- 
dirigii, 1 armurier, 1 boiengii 
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şi un stoler, iar în sat sunt 
câți-va rotari şi lemnari; mori 
cu aburi 4, toate aparținând 
proprietarilor evrei, măcinând 
fie-care anual câte 700 chile 
făină. Femeile românce în ma- 
joritate lucrează inul și cânepa; 

puține însă se ocupă cu cultura 

„„Yermilor de mătasă; albine cul-: 
tivă un singur locuitor (având 
vr'o 30 stupi). 

Veniturile comunale se ci- 
 frează la 5.577 lei, iar cheltuielile 

5.239.——Contribuţiile directe se 
urcă în totul la 12.259 lei 33b. 

Biserici 2: Sf. Ioan- Boteză- 
torul în Drăgușeni, vechiă de   vr'o 100 ani;. şi Sf. Gheorghe 

în Diocheţi, de vr'o 120 ani, 
ruinată și închisă ; bisericile ati 
17 fălci pământ, întreaga co- 
mună Drăgușeni formează o pa- 
rohie cu catedrala Sf. loan, un 

preut paroh și 3 cântăreți. 
Şcoli aseminea 2, una de băeţi 

şi alta de fete; cea de băeți cu 
40 elevi regulați din 50 înscriși, 
absolvenţi de lu înființare 30; 
cea de fete cu 40 eleve ceur- 
mează, regulat din 55 înscrise, 
numărul absolventelor de la în-   ființare fiind de 29 ; școala de 
fete de aice e cea mai frecuen- | 

tată, din tot judeţul. 

Drăguşeni (-Zârgul): reședința 
com. Drăgușeni și a pl.:Zimbru, 
târgușor locuit de 125 familii   cu 567 suflete (dintre cari 46 

fam. cu 269 suflete de israeliți), 
o biserică și 2 şcoli (e. Dră- 
guşeni-com.). 

Drumul-Brăilei ; un deal, ce 
începe tocmai de pe teritoriul 
com. Lupeşti, pl. Horincea, și 

se termină la Ceulmău, în faţa, 
Folteştilor; pe culmea acestui 
deal se uuflă un drum pe unde, 
după spusa bătrânilor, trecea 

în vechime hoardele turceşti de 
lu cetatea Brăilei la Hotin. 

Altă, versiune populară asupra 
Drumului Brăilei este: Acest 

drum începe de la Brăila și se 
finește la Hotin, în Nordul Basa- 
rabiei ; de la Brăila vine pe la 

Vădeni (Siret), pe lângă Filești, 

Tulucești, apoi drumul mare 
drept la. Cealmău, unde era 
Baia- Turceuscă, conac al Tur- 

cilor, şi o mică autoritate pen- 
tru ghiauri (creștini), de aice 
pleacă spre Măstăcani și merge 
spre Nord, pe culmea dealului 
cu același :nume, pe moșia Paş- 
canilor, Vlădeștilor, Oancti şi, 

la gura Chirileştilor (Oarbei), 
se coboară iarăși la calea ju- 
dețună şi străbate prin Rogojeni 

spre Nord pe culmea dealului 

omonim, trece pe lângă Vădeni 
(moșie a Statului), de unde dă 
în judeţul Tutova la comuna 

Blăgești, Igeşti, pe lângă Epu- 

reni; de aice intră în judeţul 
Fălcii, unde se bifurcă spre 
Răsărit cu trecătoare prin Leova,
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iar la: ceasuri: prin Sculeni și: 
chiar prin Brânza, (moșie-u r&po- 
satului bărbat de Stat M. Cogăl- 
niceanu) ; apoi iherge direct spre 
Bălți și apoi la Hotin. 

Bătrânii povestesc că acest 
druni era pretins de Turci cu 
drept al lor, pentru trecerea | 
tuturor hoardelor tătăreşti, ie- |! 
nicerești -etc. ; şi de multe ori 
nici nu lăsaii pe creștini și pă- 

“mânteni 'să treacă pe el. 

- Drumul-lui-Arghir: cale află- 
toare între Galaţi și - Pechea, 
pl. Siret. a 

  a Dunărea : marele fluviu, ce sel. 
chema. la Greci "lszgoe, Ia Ro- 
mâni Danubius ;: isrorăște din 
Pădurea- Neagră (Schwarzwald- 

  
Marele Ducat de Baden), per. |. 
curge o distanță de. 680 leghe 
(o lighe=3 mile=4.897m. 945) 
și -ătinge următoarele “ţări: Du- 
catul de Baden, Wiirtenberg, 

„Bavaria, Austro-Ungaria, Ser-| 
bia, România, Bălgaria şi Ba-! 
sarabia (Riisia). Acest fluvii se, 
împarte în tiei Părți: 1) Du: 
sdrert: de-sus, de la, isvorul săi |. 
pănă la vărsarea “Moravei în: 
tr'ânsa, lângă Presburg în Aus- | 

“triă mică; 2) Dunărea-de-mij- 
loc, de la Morava pănă la, văr: 
sarea Cernei în :ea, âproape de]. 
Orșova; 3) Dunărea-de-jos; de 
la: Orșâva până la Marea-N cagră, | 
în care se varsă Dunărea prin | . 

“cinci :guri (Delta), din cari mai 
principale sunt trei: Oceacofi- 
Kiha, Sulina și Sf. Gheorghe. 
Braţul Sulinei este acel ce ser- 

» vește navigaţiei. 
: Dunărea udă România în par- 

tea stânga de la satul Orșova 
(jud. Mehedinţi) pănă la Prut, 
iar de aice prin braţul Xiliei 
atinge Basarabia. pănă la Ma- 
rea-Neagră; iar în partea, dreaptă 
teritoriul român este udat de 
bătrânul” fluvii âin jos de Si- 
listra (Dobrogea) iarăși pănă 

„la Mare. -: E 
” Cursul Dunărei e de 2.800 

- Kilometri; răpidiciunea 7. km. 
pe oră; adâncimea .variază : la 
Ulm 7 picioare, la. Ratisbona 
11, la Passai 17, la Galaţi 
25%--0,-la Sulina 17 picioare. 
Basinul fiuviului ajunge la o lă- 
țime. de 185 leghe, iar supra- 
fața totală e de 40.075 leghe 
patrate, e deci al douilea fu- 

- vii: european, după Volga. 
Dunărea leagă “Marea-Neagră 

"eu Marea-Nordului » Constanti- 
nopolui cu Rotterdamul prin Ca- 
nalul” Zudlovic,. început. de Ca- 
vol-cel-Mare și terminat nu de 
mult de Regele Bavariei. Le- 
gătura aceasta se va. prescurta 
mult prin podul pe Dunărea, 
ce construește acum. România, 
la Fetești (jud. Ialomiţa), în 
dreptul Cerna-Vodei, pod a că- 

„„tei temelie sa pus- la 9 0e- 
tombrie 1890 și va fi cel :mai 
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"=: supra “apelor celor mai mari, 

“iul nivelului “apelor. Construi- 

despre Fetești este adi la o a- 

mare de p& continentul Euro- 
peau -și al “treilea clasat din 
câte există, în lume. Acest pod 
va avă o lungime de 750 metsi, 
temeliile sale sunt făcute la o 
adâncime de 27—30 metri, înăl- 
țimea- va fi de 30 metri d'a- 

spre a pute trece liber vapoa- 
rele cele mai mari; pila, boltită 

dencime de 16 metri:de desup-   
ir PR E 

pe teritoriul: satului Vădeni, co= 
mina: Rogojeni, pl. Horincea. | 

"El se găsește: în sus de satul 
-- Vădeni şi areo gârlă de scur-! 

ăi Fântânele :. sat, în. com. 'Tulu- 

Pântânele : 

ere numită Hasii. 

F. 
| 

cești, plasa Siret b (red Tudu-| 
„cepticcom), | 

sat, în com, Folteşti, 
pl. Prut, cu 131 familii, și 588 

culară în 2 trupuri, 

rea podului se va termina peste 
„4 ani de la punerea teme- 

liei. 

Fluviul Dunărea udă jud. Co- 
vurluiă în partea, sudică, ser- 

- vindu-i ca frontieră naturală, 

pe o lungime de .15 kilometri, 

între -gurile Siretului și Prutu- 
lui. AdEncimea să în dreptul 
“Galaţilor e de 25.,, la apele 
ordinare și 29. la apele mari; 
iar panta sa numără 443 deci- 
milimetri pe kilometru. 

Elanul : pârăeș, ce isvorăște din ! Epei (- Valea): în cuprinsul teri- 
“jad. Făleii, trece prin: Tatova; 

"tar în Covurluiii numai se varsă i 
"+ în'Prutiprin balta Rădiunu, de 

toriului com. Cudalbi, pl. Zim- 
bru, în partea despre E. a c0- 
munti, începând de la hotarul 
moșiei  Măcișeni și terminân- 

du-se în valea Gerului, pe mo- 
şia Ciubucciii. 

din cari 
unul de 1.086 hectare 8 arii şi 

altul de 672 hr. 10 ar., în co- 
muna Mânjina, pl.. Siret. 

suflete, o bisefică și o școală | Fântâna-Mare : pârăeș în cuprin- 
(v. Foltești- -com.). 

“Pântâna-Gerului :. moşie pazti- | 
“sul com. Gănești, pl. Horincea, 

isvorind din o rîpă cu sălcii în
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apropiere de biserica Sf. Ni- 
colae din Gănești, 

Fântâna-Țiganului :- moșie par- 
ticulară de 1.145 hr. 84 ar., în 
com. Vlădești, pl. Prut, 

Fârţăneştă : moşie a Statului ce-i 
lice și Mavromolul, în întin- 
dere de 160 hectare (osebit de 
3571 hr. pădure), în comuna 
Fârțănești, pl. Prut; se aren- 
dează -u 3.000 lei. 

Fârţăneştă : com. rurală în pl. 
Prut, așegată pe valea Covur- 
luiului, la distanță de 41 k, m, 
de la Galaţi; se mărginește la 
N. cu cot. Roșcani (com. V]ă- 
dești), la S. cu cot, Fântânele 
(com. Foltești), la E. comuna 
Măstăcani şi la V. Băleni, 

Această comună este udată 
în partea estică de pârăul Co- 
vurluiii și e formată din un sin- 
gur sat răzășese; mai la o parte 
însă, se află un grupușor de 
câte-va, case numit Slodozia- 
Butora, care atârnă tot de Fâr- 
ţăneşti, fără a constitui o co- 
tună a-parte. 

Vechimea, Fârțăneştilor este 
foarte depărtată; numărul ca= 
selor sale e de 397, contribua- 
bili 293, familii 428 cu 1.726 
suflete, din cari 870 bărbaţi, 
856 femei, 889 necăsătoriți, 732 
căsătoriți, 105 văduvi, 154 cu 
sciință de carte şi 1,572 fără, 

    

  

  

„Situaţia teritoriului acestei 
comuni e mai mult ridicături, 
prea puține văi și şeșuri; pă- 
mentul e favorabil culturei, mai 
ales partea numită Valea- Pă- 
rului şi Valea- Rădiciului; sunt 
însă și terenuri mai năsipoase, 
favorabile mai mult culturei a- 
văzului și cartoafelor. 

Suprafața sa e de 4.776 hec- 
tare, din cari 2.646 arabile, 1.000 
emaş, 340 pădure, 540 tufăriș, 
10 feneață, 18 vatra satului. — 
Dintr'acestea, vr'o 200 hr. sunt 
proprietatea Statului, cari ne- 
greșit. se vor vinde în loturi 
sătenilor lipsiţi. 

Pe lângă plugărie şi crescerea 
vitelor, locuitorii de aice se 
mai ocupă mult cu. cultura vii 
lor şi cărăuşia. — Se seamână 
popuşoi, grâii, secară, orz, ovăz, | 
meiii şi cânepă. — Producţia 
mijlocie totală e de 18.264 hec- 
tolitri, iar pe specii la un hec- 
tar şi în total vine: grâii 14 
hl., total 432; secară 14, total 
6.832; orz 12, total 1.440: po- 
pușoi 12, total 8.568; ovăz 8, 
total 720; meiă 12; total 264; 
cânepă 2, total 8.— Sunt apoi 
în Fârțănești 356 vii, în întin- 
dere de 170, hectare, cari 
produc anual pănă la 66.880 
decalitri vin. 
Numărul vitelor e de 1.755 

capite, din cari tauri 8, boui 
738, vaci 471, junci 41, Junce 
36, gonitori 55, gonitoare 7], 
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- mânzaţi 85, mânzate 95 Și vi- 
ței 155. 

Pluguri 160, din cari 20 sis- 
tematice și 3 grape de fer; 
mașină agricolă una. — Crâșme 
5, mori cu aburi 2; femeile se 
ocupă mult cu industria casnică, 
precum țesătari de lână, bum- 
bac, alesături, scoarţe etc. ; sunt 
renumite fârțănencele în tot ju- 
dețul în privirea hărniciei şi 
mai toată îmbrăcămintea, nu 
numai femeiască dar chiar și 
cea bărbătească, este produs al| 
mânelor femeeşti de aice. — 
larna sătenii din Fârțănești se 
ocupă și cu tăietul (cositul) stu- 
fului în bălțile vecine; în ma- 
joritatea, lor sunt oamini cu 
prinși, și această comună e una 
din cele mai framoase ale ju- 
deţului Covurluiiă. 

Veniturile comunale se ci- 
frează la, 5.399 lei 30 bani, iar 
cheltuielile la 4.102 lei 50 b.— 
Dările directe în' total se ridică 
la 7.408 lei 33 bani. 

O singură biserică e în Fâr- 
țănești, SF. Voevoşi, vechiă şi 
„aproape ruinată, dar se con- 
struește acum una nouă; bise- 
rica n'are pământ ; această co- 
mună împreună cu satul Pu- 
țichioaea (com. Bujor) formează 
o parohie, cu un preut paroh, 
un -preut ajutor și 4 cân- 
tăreți. 

mixtă; în 1889/90 avea 62 elevi, 

Școală aseminea, una singură,   

din cari cu fiecuență regulată 
42; fără pământ; de la înfiin- 
țare pănă adi a dat 50 absol- 
venţi. 

Calea judeţană Galaţi-Berlad 
trece pe lângă viile Fârțăneș- 
tilor, din partea sud-vestică, 
mai sunt apoi căi .vecino-co- 
munale, cari leagă această co- 
mună cu Măstăcani, Puţichioaea, 
şi Roșcani. 

Fileşti : vale în comuna omonimă, 
pl. Siret, 

Fileşti : pârăeș în comuna cu a- 
celași nume, pl. Siret. 

Filegti: comună rurală în pl. Si- 
ret, cea mai -apropietă de Ga- 
laţi, la distanță numai de'3 km. 

în spre Vest, se mărginește la 
E. cu reședința judeţului și com.. 
Tulucești, la V. cu Braniștea, la 

N. Foltești și la S. riul Siret 
şi Dunărea. 

În cuprinsul teritoriului aces- 
tei comuni se găsesc apele ur- 
mătoare: pârăul ce trece prin 

„mijlocul satului Fileşti, format 

din alte patru mai mici, ce curg 
din văile Dancâă, Satu Cost, 

Slobozia şi Filești, și care pâ- 
răi dă. în Siret prin balta Că- 
tușa ; pârăeșul Filoaea săi Fă- 
loaea ce.se perde în Cătușa; 
Siretul- Stătător și balta  Ghe- 

_boasa. 

În comuna Fileşti sunt; șesă
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cotuni: Pilești (reședința) ce-i | 
dice în vorbirea populară și 
Calica, Satu Costi, Bărboși, Mo- 
vilenă, Şendreni (Serdaru) şi 
Smârdan. Locuitorii sunt foști 
clăcași și însurăței împroprie- 
tăriți; numărul tutoror contri-| 

“buabililor e de 332, familii 457 | 
cu 1.857 suflete, din cari 983 | 

bărbaţi, 874 femei, 1.017 ne- 
căsătoriţi, 772 căsătoriţi, 68 

| v&duvi, 273 sciutori de carte, 
"1.584 nesciutori. Străini nu se 
află în com. Filești. 

Suprafaţa teritoriului acestei 
„comuni e. de 10,384 hectare 66 

arii, ast-fel specificate după în- 
trebuințare: 8.183 hr. 89 ar. ara- 
bile, 1.907 hr. 62 ar. emaș, 50 fâ- 
neață, 449vii, 37 păduri 206 bălți, 
și restul vetrele satelor și pământ 
nefolositor. Din acest pământ; 
mai mult de 9.000 hr. aparţin pro- 
prietăţei mari ; restul. sătenilor. 
Proprietatea, mare este repre- 
sintată prin următoarele moşii: 
Fileşti (Calica), Satu Costi, Mo- 
vilenă, Bărboși; Șendrenă (2 tru- 
puri), Gheboasa, Cismelile-mici, | 
Piglina,  Şendrenă (Serdaru). 
Rusca-mareşi Rusca-mică (v.n.r. ) 

Producţia agricolă a, terenu- 
lui iucrat în 1887 a fost 5.525 
hectolitri. secară, 46.608 popu- 
șoi, 20.213 orz, 12.665 orez, 
2.110 malaiă (meiii), 2.248 grâi; 
200.000 kilgr. cartofe, 22.000 
fasole, 6.000 linte şi 16.000 

33. mânzati, 

  maszere, 

Vii sunt foarte multe; cele 
maj numeroase se găsesc pe 

moșii particulare cu bezman sai 
dijmă ; producţia mijlocie se so- 

coate la 7.110 hectolitri 'vin. 
Cele mai multe vii sunt pe va- 

lea Catușa şi aparţin Gălăţe- 
nilor. 

Numărul total al vitelor e de 
4.142 capite, din cari 10 tauri, 
562 boui, 595 vaci, 362 viței; 

214 cai, 151 epe, 105 mânzi, 

110 .mânzate; 6 

1.601 oui, bivoli, 7 bivoliţe; 
11 capre; 435 porci. 

Crâşme sunt 40, cari dai cel 

mai mare venit bugetului co- 
muna]. Veniturile comunei se 

urcă în total la 29.912 lei 63 

„bani pe an, iar cheltuielile “la 
19.992 lei 30 bani; “ecei mai 
mare buget de comună rurală 
din „acest judeţ. Dările directe 
se însumează la. 39. 108 lei 28 
bani. 

Biserici 4: Sf. Treime în Ri- 
lești, înființată din 1852, se gă- 
sește sub îngrijirea proprieta- 
ralui moșiei, care e d. Dir A- 
ristide Serfictii, unul dintre me- 
diciă cei maj distinși din Ţară; 
Sf. Woevogi în Sutu Costi, din 
1876-77; Sf. Voevogi în Şen- 
dreni, din. 1872; Sf. Gheorghe 
în Movileni, a proprietăţei; cele 
dintâi trei ai pământ; la bi- 
serica din Filești este cavoul 
familiei Serfiotti, iar la Movi- 
leni a, familiei Petre Constatin.



TIL—FOL "75 
  

„Comuna Filești formează două 
„parohii: par. Fileștă, cu cate- 

” „drala Sf. Treime, formată din 
satele Filești, Satu Costi şi Smăr- 
dan, 2 biserici, 1 preut paroh, 
1 preut ajutor și 3 cântăreţi; 
par. Serdaru, cu catedrala Sf. 
Voevodi, din satul omonim, for- 
mată din cot. Serdaru şi Băr- 
boși-Movileni, 2 biserici, 1 preut 
paroh şi 3 cântăreți. 

“În Fileşti (Calica) proprieta- 
tea are o grădină frumoasă. 
Aice, în diua Si. Treimi, cu 
ocasia, patronului ( hramului) bi- 
sericei, se face o tradiţională 
serbare religioasă și populară, 
la care ie parte foarte multă 
lume din Galaţi, 
Școli 3 : una în Filești, mixtă, 

cu 25 elevi; a doua în Șen- 
dreni, cu 36 elevi; a, treia în 
Satu Costi, cu 35 şcolară. 

Pe teritoriul acestei comuni 
trece şoseaua națională și linia, 
drumului de fer; iar la Bărboși 
„se află gara cu același nume, 

- în” aproprierea, căriea- pe Siret 
e podul de la Bărboși. Tot pe 
aice irece linia fortificaţiilur 
Galaţi-Nămoloasa-Focșani. Prin 

„satul Filești străbate șoseaua, 
_Yecino- comunală precum şi linia, 

- telegrâfo- -poştală,, ce merge la 
Pechea. 

__ Totpe teritoriul con, . Fileşti, 
„lângă Bărboşi, sunt și urmele 
„vechei cetăţi romane Gherghina |. 

(v. num; respect... 

Fileştă (Calica) : 

Fileşti : 

  
Filioara sai Făloaea: : 

  

sat și - reşedinţa 
comunei :cu același nume, în pl. 
Siret, cu 137 familii și 486 su- 
flete, o biserică și o școală (v. 

" Puleștă-com.). 

moșie particulară de 
2.431 hectare, în comuna cu 

același nume, pl. Siret. 

Filioara sai Făloaea : vale pe 
care e aședat satul Filești și 

pe unde curge un pâraeș. A- 
ceastă vale se unește cu. valea 
Filești spre Sud de satul omo- 
nim ; prin ele curg pârăeşele 
ce se varsă în balta Cătuşa, | 

pârăeș 
format din alte patru mai mici, 
în valea unde e satul Filești, 

pl. Siret, 

Fluturele : punct teritorial prin- 
cipal în partea vestică a, văiei 

Lozova, com. Braniștea, pl. Siret. 

Folteşti: com. rurală, în pl. Prut, 
la, depărtare de 34 k.m. de la 
Galaţi, se mărginește la -N. cu 
Măstăcani, la N. V. cu Fârţă- 
nești, la S. Frumușiţa și la E. 
rîul Prut prin vărsăturile sale. 
În această comună e dealul 
Baba-Draga şi “vâlea mlăsti- - 
noasă Cealmăul (+. n. r.). Apa 
ce udă teritoriul Folteştilor e 
lacul Covurlui, pe malul sudic 

“al. căruiase află,
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“Trei cotuni fac parte din a- 
ceastă comună: Folteștiă (reşe- 

dința), Fântânele şi Sfoicanii 

din aceste două din urmă, ân- 
tâia mai spre S. V/şi un dota 
mai spre E. de reședința co- 

„ munală, Mai sunt “şi câşlisoa- | 
rele Stoicanii- Cotățuiei și Mogoş, 
„cară însă nu : comptează în co- 
tuni -a-parte. “Locuitorii 

 vomână foști clăcași împroprie- 
tăriți ; se găsește totuși şi un 

„număr. de străini în serviciul 
proprietăţei mari, .precum și 
vr'o 7. familii de israeliți cu 
31 suflete, curi se ocupă cul 

„Prăvălii de manufactură; şi alte 
mărturi, câci cotuna Folteşti e 

„chiar un târgușor rural. Nu- 
mărul contribuabililor e de 334, 
familii. 601 cu 2.110 suflete, 
din cari bărbați 1.078, femei 
1.032, necăsătoriți 1.130, căsi- 
toriți 803, văduvi 176, divorțat 

„d cu sciință: de carte 311,-fâră 
1.799, . 

Suprafața teritoriului întreg 
a com. Foltești se socoate la 
12.870 hectare, din cari vr'o 
11.440 aparţin proprietăţei mari, 
formată din o singură moșie ce 
poartă numele comunei și care 
e cea mai mare din tot jude- 

„ţul; iar restul sătenilor. 
Ocupaţia locuitorilor e agri- 

cultura, crescerea vitelor, cul- 
tura viilor și pescăria în -lacul 
Corurluiă și în v&rsăturile Pru- 
tului; iarna, se ocupă și cu 

sunt | 

  

tăietul stufalui în bălțile înve- 

cinate. * _ 

Veniturile comunale se ridică 

pe an la 20.637 lei 62 banii, 
iar cheltuielile la 19.947 lei 68 
bani. Dările directe totale se ' 

„cifrează la 19.944 lei 20 bani. 
Biserici 3: Sf. Voevodi în 

în Folteşti, Sf. Apostoli în Fân- 
 tânele și Prea Cubioasa Paras- 

“ chiva în Stoicani; tus-trele aă 
câte” 8'/, fălci pământ rural; 
“cotunile Folteşti și Stoicani, 
constituind după noua 'aşedare 

"a parohiilor, o singură parohie, 

cu catedrala Sf. Voevodi, i se 

destinează un preut paroh și 

“8 cântăreți ; iar cotuna Fântâ- 
hele e. alipită de parohia Scân- 
teești (v. n. r.). i 

Școli  aseminea 3: una de 
- băeţi în reşedinţa comunală, 

- avea 42 elevi în 1889, alta de 

„fete, tot “în reședință, cu 18 
eleve; a treia în Fântânele, 

mixtă, cu 24 școlari. 

Chiar prin mijlocul satului 

Foltești trece șoseaua județană 
Galaţi-Bârlad, precum și linia 
ferată cu acelăși nume, având 
gară și aice. 

Yoltegti: satul principal și reşe- 
dința comunei cu același nume, 

în pl. Prut, pe malul lacului 

Covurlui, care îl disparte de 
Măstăcani ; numără 224 familii 

cu 879 suflete, o biserică și 2 
școli (v. Folteşti-com.).



Folteşti: moșie particulară, de 
vro 11.444 hectare, cea mai 

întinsă din tot judeţul Covur- 

lui, în comuna cu acelaşi nume, 

pl.: Prut. Pământul acestei mo- 
șii. se specifică ast-fel: 3.432 hr. 

arabile, 740 hr. 74 ar. fâneaţă, | 
1.241 hr. 24 ar. emaș, 1.706 hr. 
bălți cu apă, peşte și stuf, 304 
hr, 61 ar. ezerul Covurluiă cu 
pește și stuf, 109 hr, 67 ar, 
vii eu dijmă, 3.607 hr. 89 ar. 
pădure și tufe şi 59 hr. 70 ar, 

în comune părți reservate bo- 

erești, deosebit de drumuri. 0- 

dini-oară această moșie a fost 
proprietatea locotenentului .co- 
lonel I. Alexandri, fost ministru 

al Țărei în străinătate și fratele 
bardului Romănismului Vasile 
Alexandri. 

Frumuşiţa: comună rurală în 
pl. Prut, uflătoare în valea, şi 
pe malul Prutului, a treia co- 

mună în această linie de la Ga- 
lați şi la distanță de 24 k.m,. 

de la căpitala județului; se măr: 
ginește la N. cu Folteștii, la E.] 
cu lacul Brateș, la S, cu Şiviţa 
și la V. cu teritoriul com. Pe- 
chea. Numără 4 cotuni: Ijdi- 

leni, Frumușiţa (reşedinţa), Tă- 
măoană şi Scânteeşti, cele trei 

dintâi în linie dreaptă sud-nor- 
dică, iara patra la vro 9k.m. 

în spre V. de reședința: comu-| 
nală. 

Locuitorii din toate cotunile 
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acestei comuni sunt foști clă-. 
cași împroprietăriți la 1864; ei 
se cifrează ast-fel: contribua- 
bili 384, fumilii 668 cu 2.262 
suflete, din cari 1.158 bărbaţi 
și 1.104 femei, 1.045 necăsă- 

toriți, 1.077 căsătoriți, 140 v&- 
duvi; 90 cu “sciinţă de carte şi 
2172 fără. | 

Situaţia terenului com. Fru- 
mușița este variabilă: dealuri, 
văi și locuri plane. Suprafaţa 
sa se socoate la 11.286 hectare, 
din cari arabile 8.641, pădure 
1.600, emaș 400, fânețe 200, 

vii 294, vetrele satelor 97 și 

Xestul pământ ' netrebnic. Din 
“acestea, 9.438 aparţin: proprie- 

tăţei mari și 1.648 celei "mici. 
Propiietatea mare € represen- 

tată prin moșiile Frumușița 0 

trupuri) și Ijdileni. | 
În această comună se cultivă 

de proprietări, arendași și să- 
teni în termin mijlocii: ca la 

4.104 hectare, din cari 1.070 
pentru popușoi, 1.072 1, se- 

cară, 858 grâu, 429 orz, 2141, 

ovăz. Produsul mediii e de 5—6 
chile pe falce. 

Vite sunt 5.344 capite, din 
cari 1,450 boui, 765 vaci, 87 
cai, 125 epe, 210 capre și 2.439 . 
oui; pentru reproducție sunt: 

S buhai (tauri), 156 berbeci, 14 
harmăsari și '20 ţapi. 

Ocupaţia locuitorilor, pe lân- 
gă plugărie, crescerea vitelor şi 
cultura viilor, e și scoaterea
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rădăcinilor . de copaci. din pă- 
dure (mai ales în Scânteești), 
spre a le aduce de vândare la, 

«târg, precum și cu scoaterea 
: petrișului din earierile aflătoare 
în această comună și tăietul stu- 

 fului ; vânează apoi și păsări săl- 
batice și pesce în Brateș. 

Crâşme sunt 14, mori cu a- 
buri 2, batoze de trierat 3 şi 
de bătut popușoi 3, pluguri 331; 
din cari 116 de fer, Femeile 
se ocupă cu industria casnică, 

Veniturile comunale se ci- 
frează anual la 23.078 lei 77 
bani ; iar cheltuielile la 21.446 
lei 99 bani. Dările directe în 
„total 17.299 lei 64 bani. * 

Biserici 3: Sf. Gheorghe în 
Scânteești, Sf. Împeraţi în Fru- 
mușița și Prea Cuvioasa Pa- 
răschiva în Tămăoană, tus-trele| 
având pământ rural. Cotunile 
Ijdileni şi Frumușiţa, formează, 

0 parohie, cu catedrala Sf. Îm- 
-Păraţi, un preut paroh, un preut 
ajutor şi 4 cântăreți ; iar co- 
tuna Scânteești, împreună cu 

„cot. Fântânele (com. Foltești) 
formează o parohie deosebită, 
cu numele Scânteeşti, cu cate- 
drala Sf. Gheorghe, un preut 
paroh, un preut ajutor și 4 cân- 
tăreți, 

Școli iarăși trei: una de băeţi 
şi alta de fete în Frumușiţa, a 
treia mixtă în Scânteești. Nu- 

  

    

„mărul elevilor înscriși în tus- 
trele' şcolile în. anul 1889: era 
de 61 băcţi și 16 fete, din cari 
cu urmare regulată 46 băeți și 
8 fete; numărul absolvenţilor 
de la, înfiinţare pănă adi 27; 
nici 0 școală n'are păment. 

Calea judeţană, Galaţi-Baba- 
' Draga străbate această comună, 
pe o întindere de 12k. m. tre- 
„când chiar prin. satele Ijdileni 
și Frumușița. Aseminea pe aice 
trece ȘI linia ferată în construe- 

- ție Galaţi-Bârlad, având o gară 
și la Prumușiţa. | 

Frumuşiţa : : satul principal şi 
reședința comunei cu același 
nume, pl. Prut, cu 231 familii 
şi 916 suflete, o biserică și 2 
şcoli (Y. Frumușița-com.). 

Frumuşiţa : moșie particulară în 
comuna omonimă, pl. Prut, în 
două trupuri, fie- -care „de câte 
3.500 hectare. 

Fulgereşti : foastă cotună (sat), 
adi mahala, în comuna Băneasa, 
pl. Prut. | 

Se povestește că numele a- 
cestei măhălăli ar veni de la 
un bătrân r&zăș Fulger, de unde 
se trage familia cu același nume, 
care numără mulţi membrii în 
jud. Covurluii,
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Galaţi: oraș, în pl. Siret, căpi- 
tala judeţului Covurluiă și ân- 

tâiul port de import al Româ- 
niei, | 

Topografiu. — Așegat pe ma- 
“lul stâng al Dunărei de-jos, la 
450 26! 5211 de latitudine nor- 
dică și la 250 41! de longitu- 
(ine estică, la 94 mile maritime 
(174 kilometri) de la:- Marea- 
Neagră, âcest oraş are: o posiţie 

- aproape peninsulară, fiind în- 
cunjurat de trei părţi cu apă: 
la S. Dunărea, la E. lacul Bra- 

teș și mai sus (Il k. m.) riul 
Prut și la V. (9k..m.) riul Si- 
ret. Configuraţia terenului Gala- 
ţilor e triunghiulară neregulată, 

"cu o suprafaţă de 1.221 hec- 
"tare. Nivelul variază: la cheiul 
“vechii (malul Dunărei) 6,-560, 
"la biserica catolică 23,2.500 și 
la biserica Sf.: Impărați, punc- 
tul cel mai ridicat, 60 metri. 

Clima e variabilă, dar sână- 

toasă; căldura maximă + 39 
"grade, minimă—25, 

După aședarea sa, acest oraș 
are dou&părți: Valea și Dealul. 

Valea e regiunea sud-resări- 
teană între Dunărea şi șoseaua 

“naţională spre Reni, ce-i ser- 
veşte și ca zăgaz în contra, văr- 

săturilor Brateșului; are 570 

  

  

hectare întindere și e cu' 16 
metri mai joasă de cât dealul: 
este partea cea mai vechiă a 
orașului și locul de învertire a 
comerciului mare; aice sunt 
marele mugasii, fabricile prin- 
eipule, cherestelele, comerciul 

„de pescărie, docurile, agenţiile 
de navigație, gările drumului 

de fer etc. In partea despre 
Dunărea, (țărmul) valea e pre- 
vădută cu un cheiii în lungime de 
1.224 metri. Din causa nivelu- 
lui s&ă 'scoborit, şi a scurgere 
apelor din deal, această regi- 

„une este adese-ori inundată, și 
chiar nepracticabilă în multe 
locuri. Partea sa mai despre 
N. E. se numește Bădălaiiul și 

e locuită de muncitori în port 
şi de agricultori. Pământul de 
pe vale, și anume de pe ceirul 
Brateșului, între linia, ferată si 
șoseaua Prutului, e foarte bun 
pentru cărămidă şi, când nu e 
supus inundaţiei, se şi fabrică 
în mare cantitate. 

Dealul e regiunea sud-vestică 
şi nordică cea mai întinsă, mai 

înaltă, mai sânătoasă și mai 

frumoasă a orașului Galaţi, cu 
suprafață de 651 hectare; aice 
se face comâreiul în amănunt, 
aice sunt autorităţile naţionale 

- -
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şi internaţionale, precum și in- 
stituțiunile publice și private 
cele mai însămnate, Mahalalele 
principale ale dealului sunt nu- 
mite Vadu-Unguruluă la N. E. 
Lozoveni şi Sf. Imperaţi la N. 
V., Buna- Vestire şi Trei- lerarhă | 
la V. $. 

Orașul Galaţi în partea limi- 
tată de uscat este împrejmuit 
cu un șanț lung de 9.860 metri, 
Peste şanţ, în partea sud-vestică 
şi alipit lângă oraş chiar, s'a 
format de cât-va timp un sat 
numit Bucureștii-noui, compus 
din plugari și atârnat în totul 
de comuna Galaţi. 

Distanţa între Galaţi şi Bu- 
curești, capitala Regatului Ro- 
mân, e de 268 kilometri pe 
drumul de fer. Orașele vecine 
din stânga Dunărei sunt: Renii. 
Basarabiei la S. E. la distanţă: 

„de 22 k. m. și ceva, Brăila la 
S. V. 40 k. m,, Tecuciă 91 k. m. 
Bârlad 142 (în linie dreaptă; 
însă 110), Fălcii pe Prut vr'o 
120 k. m.; iar în dreapta Dunărei 
(Dobrogea) sunt Isaccia la S. E. 
48 k. m. şi Măcinul 37 k. m. 

Eşirea și întrarea în Galaţi 
se face, osebit de șchelele de 
la port și gara drumului de fer, 
prin patru puncte, cari începând 
de la S. V. spre N. E, sunt: 
căile (barierile) Brăilei. Tecu- 
ciului, Traian (Bârlad) şi Pru- 
tului (Renilor). Trecerea din 
deal în vale, la Dunărea, sai la 

    

                  

     

Brateș, se face prin vaduri şi 
strade înclinate; dintre vaduri, 
cel mai însămnat e acel de la 
oraș (str. Cuza-Vodă şi Michai- 
Bravul) spre gară, numit Elade- 
Rădulestu  (Vadu- Bănceanu ), 
În partea superioară & căruia 
se află o întăritură zidită şi 
prevădută cu un grilaj de fer, 
Cele-l-alte vaduri în direcţie 
nord-estică spre S. V. sunt: al 
Brateșului (Vadu - Ungurului), 
Prutuhă, Comisiei Huropene 
(Negroponte), Comanachi, Sf. 
Nicolai. (str, Deciană), Sf. Ar- 
hanghelă- Metoc, Bachus (pasa- 

- giul), Bella- Vesta, Brașovenilor, 
Speranța,  Sacalelor (Rașcu ), 
Precista şi Cusărmek (fetelor). 

În întreg orașul Galaţi sunt 
8.943 case cu 263 strade. În- 
tinderea, stradelor e de 101 ki- 
lometri liniari și cu o supra- 
față de 872.500 metri pătraţi. 
Din această întindere, până în 
anul 1890 inclusiv eraă 37 k. m. 
660 m. liniari pavaţi și 63 k.m. 
345 m. nepavaţi ; numărul stra- 
delor pavate fiind de 104, iar 
al celor nepavate 161. Cele mai 
principale strade sunt: Ja vale: 
a Basarabiei, Portului, Ceres, 
Fhade- Rădulescu (gărei de pa- 
sageri), gărei de mărfuri (disă 
și No. 8) etc.; la deal: Mare, 
Domnească, Brăilei, Tecuciului, 
Traian, Cuza- Vodă, Mihai- 
Bravul, Codreanu, Muvromol, 
ete.--- După autorităţile îndato-
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rate după lege a le întrețină, 

pentru alimentare ; din cele- 

“lor popular, iar altele fără în- 

se clasifică : căile Brăilei, Pru- 
tului și Basarabiei naționale, 
deci sub îngrijirea Statului ; 
Portului, Ceres, Culturei, Nouă, 
Piaţa-Negri, Gărei No. 8 şi Do- 
găriei atârnă adi de adminis- 
trația fondului de 1. 9% (mi- 
nisteriul lucrărilor, publice); ca- 
lea Traian (de la oborul de fen) 
e îydețană; cele-l-alte sunt co- 
munale. 

Orașul Galaţi numără 11 pieţe 
publice, și anume: în vale: a 
Pescăriei, Steaua României (Sf. 
Apostoli), Cuza- Vodă (între 
burse), Bursei (Cheiul- Vechii); 
în deal: Independenţei (Făină- 
riej) (Târgul- Vechii), Regală, 
(Fanciotti), C, Negri (Târgul- 
Noii), Oborul cerealelor și lem- 
nelor, Ștefan-cel- Mare, Liber- 
tăței, Rizer (Oborul de fen și 
de vite), Dintw'acestea,, pieţile 
Pescăriei, Stelei României, In- 
dependenţei și C.-Negri sunt 

| 
   

   

     

        

   

    

   

      

   

   

l-alte, unele cu destinaţii spe- 
ciale arătate prin chiar numele 

trebuințare pănă acum. Cea mai 
mare și frumoasă piaţă e Cos- 
tache- Negri, în centrul orașului, 

Grădihi publice sunt 4: Scu- 
arul Regal, lângă biserica Sf|. 
Arhangheli-Metoc; Scuarul Mu 
micipal, în centrul orașului ; 
Grădina Publică, în partea es- 
tremă nord-orientală cu privire 

* 
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spre Brateș și Prut; Bulevardul 
Elisabeta- Doamna, care în 1890 
s'a unit cu Grădina Publică. 

Populaţia. — În Galaţi, după 
recensimântul din Aprilie 1890, 
sunt 12.913 capi de familie cu 
59.143 suflete, din cari 32,204 
bărbaţi şi 26.940 femei, 33.442 
necăsătoriți și 20.517 căsătoriţi, 
4.934 vă&duvi și 250 divorțaţă ; 
22.500 cu 'sciință de carte și 
36.643 fără, | 

După naţionalitate, se împart: 
români 34.765, greci 4.196, bul- 
gari 848, ruşi 830, sârbi 129, 
lipoveni 36, armeni 355, nemți 
2.068, englezi 80, francezi 160, 
italieni 385, olandezi 26, polo- 
nezi 228, unguri 1.835, evrei 

„13.085 şi turci 115. 
După religiune : 40.723 or- 

todoxi, 265 gregorieni (armeni), 
36 lipoveni, 4.418 catolici, 499 
protestanți, 13.087 israiliți (no- 
saici) și 115 mohamedani. | 

Mişcarea populaţiei în 1889 se 
cifra : căsătorii 334, din cari 
257 la, creștini și 77 la israi- 
liţi, 441 cununaţi au sciut is- 
căli (263 bărb., 178 fem.) ; nas- 
ceri 1.715, din cari 1.254 la 
creștini și 46i la israiliți, copii 
legitimi 1.584 iar nelegitimi şi 
găsiți 131; morfi 1.793, din cari 
1.515 creștini şi 278 israiliţi; 
născuți-morți 34. | 

După îndeletnicirile sale, po- 
„pulaţia, validă a orașului Ga- 
laţi se specifică așa : mese- Ş



  

riași 9.295, industriali și fa- 
bricanți 66, comercianți 3.013, 
de profesii libere de ori-ce fe] 
534, muncitori cu braţul (între 
cari numeroși plugari în păr- 
țile mărginașe ale orașului) 
7.235, servitori 3.905 și func- 
ționari publici și privaţi 1.447; 
în total 20.453. 

Cultele. — În Galaţi este re- 
ședința, episcopiei eparhiei Du- 
nărei-de-jos. Această, episcopie, 
înființată în 3 Noembrie 1864, 
în scop - religios-naţionalisator, 
fu constituită la început din 
judeţele Covurluii, Brăila, Is- 
anail și Bolgrad (ceste din urmă 
judeţe ale Basarabiei-Sudice) 
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  și avu reședința, în Ismail. După 
luarea de câtră Ruși a Basa- 
rabiei de Sud (tractatul din 
Berlin din '/, Iulie 1878), sca- 
unul eparhiei Dunărei-de-jos se 
strămută la Galaţi, unexân- 
du-i-se, în locul judeţelor ba- 
sărabene perdute, cele două ju- 
dețe ale Dobrogei, Tulcea și Con-   stanța. Această nouă stare de 
lucruri se fixă definiţiv prin le- 
gea din 12 Fevruarie 188]. 

Numărul tuturor parohiilor ce   compun eparhia  Dunărei-de- 
jos, după determinarea Sf. Si-| 
nod din 1838, este de 217, din 
cari 85 urbane şi 182 rurule. 
şi anume: Covurluiui: 53. din 
cari 12 urbane şi 41 rurale; 
Brăila: 58, din cari 7 urb. şi 
51 zur.; Tulcea: 63, din caii] 

ci sai = 

9 urb. și 55 rur.; Constanţa : 
"42, din cari 7 urb. şi 35 rur. 
Populaţia totală a creștinilor 
ortodoxi din eparhie e de 61.422 
familii cu 274.435 suflete, din 
curi 17,283 fam. cu 73.352 cu, 
în parohiile urbane și 44.209 
fam. cu 201.103 suf. în cele 
rurale. Sunt apoi 340 biserici, 
din cari 60 în paroh. urb.. și 
280 în cele rur.; 323 preuți, 
din cari 80 în paroh. urb, 'Și 
243 în celerur.; iar după noua 
alcătuire sinodală a parohiilor, 
se fixează 35 preuţi parohi și 
45 pr. ajutori în orașe, 182 pr. 
parohi şi 61 pr. ajutori în sate, 
20 diaconi în orașe, 115 cân- 
tăreți şi 59 paruclisieri în Orâșe, 
483 cântăreți în sate, 111 pr. 
actuali în plus. 

De la înființare pănă adi, 
eparhia  Dunărei-de.jos a, fost 
cârmuită de trei episcopi: P. 
S$. S$. Melhisedece Ștefănescu, de' 
la fundareu episcopiei până la 
27 Fevruarie 1879, când a fost 
ales episcop al Romanului (unde 
a încetat din viață la Li Maiă 
1892); |. P. S. S; losit Geor- 
gian, fost episcop de Huși, epis- 
cop al Dunărei-de-jos de lu 27 

„Fevruarie 1879 piuă lu 22 No- 
„embrie 1886, când a fosf ales 
Mitropolit al Ungru-Viahiei şi 
Primat al României; şi P. S.S. 
Partenie Clinceanu, actualul e- 
piscop, ales în aceasta calitate 
la 10 Decembrie 1886. |
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Pe lângă episcopie, pentru 
Judecăţile bisericești, e un cop- 
sistoriu saă tribuna] bisericesc ; 
iar pentru „Privigherea mai d'a- 
proape a bisericilor şi clericilor, 
se află un protoiereă. 

Cu episcopia Dunărei-de-jos Statul cheltuiește anual 45.694 
lei, plus 6.000 lei chiria loca- 
lulu episcopal. 

În Galaţi sunt 12 parohii ca 
22: biserici ortodoxe, din cari 
20 românești, una, elină, și alta 
bulgară; din cele 20 biserici 
românești, 6 sunt foaste m0- 
nastirești întreţinute de Stat și 
14 comunale. Pentru bisericile 
întreţinute de Stat se cheltuieşte 
23.222 lei pe an, iar pentru 
cele de comună 20.160. 

Pe lângă, bisericile ortodoxe, 
mai sunt și 5 eterodoxe: gregori- ană (armeană), catolică, luterană, 
reformată-calvină Și lipovană. 
Evreii au un templu coral în str, 
Cuza-Vodă, nu de mult construit, 
şi mai multe sinagoge. Mohame- 
danii ai pus la 1 Iulie 1890 teme- 
lia construirei unei "moschee. 

Cele 12 parohii ortodoxe sunt: 
1). Sf. Nicolai cu biserica fili- 
ală Sf. Arhangheli-Metoc ; 2). 
Sf. Apostoli; 3). Isvorul Mai- 
cei Domnului ; 4). Intrarea în 
biserică (Vovidenia); Adormirea 
Mei Domnului (Mavromol) cu 
filialile Sf. Spiridon, Schimbarea | - 
la faţă (elină) și Sf. Panteleimon 
(bulgară); 6). 7. Haralambie ; 
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7). Sf. Împărați 3 8). Nascerea 
Mee Domnului (în Vadu-Ungu- 
rului) ; 9). Adormirea Mee: Dom. 
naulută (Precista) cu filialile Sf 
Gheorghe, Sf. Dimitrie, Sf. Ilie 
și Sf. Archangheli-Mantu; 10). 
Cuvioasa Paraschiva (Sf. Vi- 
neri) ; 11). 8. Trei- Ierarhi; şi 12) 
Buna- Vestire cu filialile Sf. Ioau 
Botezătorul și Sf. Sofia. 

Pentru aceste parohii se des- 
tinează, 12 preuți parohi, 14 pr. 
ajutori, 2 diaconi, 40 cântăreţi 
și 21 paraclisieri ; ustădi însă 
sunt 18 preuţi în plus. 

Bisericile române întreținute 
de Stat sunt: Sf. Niculai, Sf. 
Arhangheli-Metoc, Mavromolul, 
Precista, Sf Gheorghe şi Sf. 
Dimitrie (ceastă 'din urmă e în- 
chisă de câți-va ani); cele-l-alte 
sunt întreţinute de comună, iar 
bis. greacă şi bulgară de co- 
munităţile respective. 

Catedrala episcopală e Sf, Ni- 
colai. Dintre biserici. cele maj 
vechi sunt: Precista din 1647 „Sf. 
Dimitrie din 1648 (sub Dom- 
nul Vasile-Lupu), Sf. Gheorghe 
din Aprilie 1665, Mavromolul 
din 1659 (sub. Duca -Vodă- 
Gheorghe) ; apoi vin Vovidenia 
din 1790, Sf Arhangheli-Me- 
toc 1801, Sf. Vineri 1813, St. 
Spiridon 1815, St, Trei-lerarhi 
1823, Sf. loan Botezătorul 1831, 
Sf. Nicolai 1839, Nascerea, Mai- 
cei Domnului 1840, Sf, Apos- 

“toli 1848, Sf. Haralambie 1848,.
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Sf. Ilie 1857, Buna-Vestire 1857, 
Sf. Împărați 1857, Sf. Pante-| 
leimon .1861, Sf. Arhangheli- 

* Mantu 1864, Schimbarea-la-faţă, 
1866, Sf. Sofia 1872 și Isvorul 
Maicei Domnului 1873. 

Școlile. — Sunt în Galaţi 27 
școli publice, din cari 7 secon- 
dare și 20 primare; din cele 
secondare 6 de băeţi și una de 
fete; din cele primare, 11-de 
băeți și 9 de fete. 

“Școlile secondare sunt : 
1) Laceul « V. Alexandri», fun- 

dat la 27 Noembrie 1867 ca 
simplu. gimnasiă cu 4 clase; de 
la, Septembrie 1887 i se adăo- 
gară și cele 3 clase superioare 
liceale ; în 1689/90 avea 283 
elevi; de la înfiinţare pănă, în 
același an numerase 2.375 ŞCo- 
lari cu 183 absolvenţi ; din 1889 
i sa înființat și o divisionară 
la clasa I,iar în 1892 altă di- 
visionară, la cl. II; numărul pro- 
fesorilor e de 20; bugetul anual 
de cheltuieli 91.256 lei. 

Pe lângă liceii e şi biblioteca, 
» Urechiă“, după numele hară- 
zitorului sei, d. V. A. Urechiă, 
profesor al universităţei din Bu- 
curești și senator de Covurluii. 

2) Școala comercială « Alezan- 
dru Ioan Cuza», după numele 
primului Domn al României- 
Unite, gălățan de obârşie, fu 
înființată în 28 Octombrie 1964 ;. 
pănă la 1883/84 a avut 4 clase, 
Jatunci are cinci; în 1889/90 

  
  
  

  

numera 227 elevi (129 români, 
80 israiliți și restul alte nea- 
muri); de la înființare pănă în 
același an a fost frecuentată 
de 2.200 școlari, absolvenţi fiind 

„134 iar cu diplomă 35; buge- 
tul cheltuielilor 78.530 lei pe an. 

3) Seminariul, cu: menire d'a 
da preuți eparchiei, fu înfiin- 
țat la Ismail încă de la ane- 
xareu “câtre Moldova a Basara- 
biei Sudice, mai ântâiă sub de- 
numirea de școală bisericească, 

„un fel de școală catihetică, în- 
treținută de Consistoriul din 
Ismail; apoi în 1864 Noembrie 
14 fu luat pe seama Statului, 
dându-i-se programul celor- 
l-alte seminarie ale Țărei, cu 
4 clase: în 1878 fu strămutat 
în Galaţi o-dată cu episcopia; 
numără 60 elevi, interni cei mai 
mulți şi puţini solvenți; de la 
1864 pănă la 1889/90 a fost 
frecuentat de 2.427 elevi, dând 
394 absolvenţi; bugetul anual 

„de cheltuieli 47.062 1. 95 b. 
4) Școala normală. primară, 

înființată tot Ja Ismail în Iunie 
1877 (inaugurată la 26 Oc- 
tombrie același an), după per- 
derea Basarabiei, fu strămntată 
Şi ea la Galaţi, cu 4 clase și 
60 elevi interni ; de la înfiin- 
țare pănă la 1889 a dat 110 
absolvenţi ; cheltuielile anuale 
60.7181. Acestei şcoli în 1891 i s'a, 
dat numele de „Costache Negri.“ 

5) Școala de meserii, înfiin-



GAL 

țată de judeţ în 1872 în com. 
rurală Bujor, apoi adusă în Ga- 
ați, numără 4 ateliere: de ro- 
tărie, stolerie, ferărie şi meca- 
nică, cu 40 elevi interni; suma, 
ce cheltuieşte unual judeţul cu |. 
ea, se ridică la 37.475 |, 
"6): Școala copiilor de marină, 

din 1881, cu 60 elevi, uiinată de 
la înființare pănă agi de 190 co- 
pii; se cheltuieşte cu ea 30.320]. 

7) Şcoala secondară de fete 
(înfiinţată, de comună), datează 
din 1878, cu 5 clase ȘI v secţie 
profesională; în 1889/90 avea   151 eleve, fiind cercetâtă de la 
înființare pănă în același an de 
1.293 copile, din cari a ab- 
solvit cursul complect 60; bu- 

„getul de cheltuieli 32.190 lei 
„pe an. Din 1892 a fost luată | 
pe seama Statului. 

Totalul elevilor și elevelor 
școlilor 'secondare din Galaţi în 
1889/90 a fost de 879, iar chel- 
tuielile: făcute cu întreţinerea 
lor '377.651 |. 9 b., 

Dintre şcolile primare urbane, | 
cea, mai vechiă e școala de băeţi | 
No..1 numită şi Școala | 
nească, înființată în 1832 Sep- 
tembrie 3, având ca învățător 
pe Zoma Giuşcă, seminarist a] 
Socolei, originar din com. Gă- 
nești, ținutul Covurluiului; în 
anul 1834 această şcoală avea 
„120 elevi, între cari întâiul la, 
clasificaţie era Teodor Codrescu, 
veteranul autor al Uricaruluj, 
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trăitor și adli în Iași (vegi Uri- 
carul, vol. VIII, Iași, p. 181).- 

După, școala domnească, se 
înființară apoi treptat și cele- 
l-alte, fie de comună fie de Stat, 

„în ordinea următoare : de băeţi : 
No. 2 la 1858, No. III la 1867, 
No. IV la 1866, No. V la 1865, 
No. VI la 1864, No. VII la 1881, 
No. VIII şi IX la 1887 şi No. X 
la 1889 (a un-spre-decea e 
școala de aplicaţie a școalei 
normale, înființată, și ea, de 
vro. 2-3 ani); de fete: No. i 
la 1858, No. Il la 1861, No. 
III și IV la 1867, No. V la 
1870, No. VI la 1869, No. VII 
la 1881, No. VIII la 1889 și 
No. IX la 1891.—De la 1 Iulie 
1889 toate școlile comunale aă 
fost luate pe seama Statului, 
Numărul elevilor de ambele sexe 
ce le âi frecuentat (afară de 
școala de aplicaţie de la școala, 
normală și cea, de fete înființată 

„în 1891) în anul şcolar 1889/90 
"a fost de 2.871, din cari 1.856 
băeţi și. 1.015 fete ; iar cheltu- 
ielile făcute în totul se ridică 
la 196.720 lei; din cari 107.775 * 
pentru şcolile de băeți și 88.965 
pentru cele de fete. 

Instrucţia privată se dă în 
mai multe institute. Cele mai 

„însemnate sunt :: de băeji : 0. 
Negri, a asociației profesorilor 
(fost A. Radu), A. Vieneris 
(elin), şcolile confesionale elină 

„şi catolică; de fete : institutul
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Nâtre Dame de Sion (fundat 
de congregația respectivă a că-- 
lugăriţilor catolice în 26 Oc- 
tombrie 1867), Filipide, Arion, 
(adi a unei asociaţii de profe- 
sori și profesoare), Levides. 
Aşeglăminte grufice.-— Cea, din- 

tâia tipografie în Galaţi a fost 
deschisă în 1845 de reposatul 
Francisc Monferato, apoi treptat 
sai înfiinţat şi aă existat di- 
ferite alte imprimerii și lito- 
grafii. Astădi funcţionează 6 ti- 
posgrafii mari cu trei litografii, 
precum și mai multe presuţe 
pentru “lucrări mici. — Librării 
sunt 4; cea mai vechiă (din 
1849) și mai însemnată e sub 
firma GQ. D. Nebuneli. 

Justiţia. — Orașul Galaţi are 
două judecâtorii de pace, un 
tribunal cu 2 secţii şi o curte 
de apel cu două secţii. Par- 
chetul e represintat; la tribunal 
prin un prim-procuror și 2 pro- 
curor de secţie (jude-instructor 
fiind unul singur); iur la curte 
prin un procuror general şi doui 
procuror de secţie. Pentru aface- 
rile crimiuale e o curte cu juraţi. 

Curtea de Galaţi are în ju- 
ridicţia sa județele Covurluii, | 
Brăila, Putna, Râmnicu-Sărat, 
Tecuci, Tutova, Constanţa, și 
Tulcea; pentru judeţele dobro- 

“gene servește. și ca curte cu 
Juraţi. Această curte funcţio- 

„nase mai înainte la Focșani ; în 
Galaţi ea fu transferată în vit- 
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tutea, legei din 30 Martie 1886. 
Numărul avocaţilor înscriși 

pe tablou în acest oraș e de 
68, din cari exercitează profe- 
sia numai 35; dintre cei în- 
scriș, 39 sunt cu titlur aca- 
demice și 19 practicanți. 
„Afară de arestul militar, sunt 

in Galaţi două penitenciare ei- 
vile: cel preventiv al judeţului 
și arestul curţei apelative. 

Sânătate și asistență publică. 
— În Galaţi exercitează profesia 
medicală 28 doctori în medi- 
cină, 1 patron în hirurgie și 3 
medici viterinari ; sunt apoi 21 
sub-hirurgi, 3 dentiști, 1 vac- 
cinator, 35 moașe, 9 farmacii 
și 5 drogherii. În farmacii lu- 
crenză 13 licenţiaţi, 8 asistenți 
și 2 elevi. Comuna are 6 me- 
dici, unul primar, care e și me- 
dicul-șef al spitalului comunal, 
patru de cuartale și un.medic 
secondar al spitalului. , 

Spitale sunt 5; cel comunal 
cu 50 paturi, datează de la 1360; 
a Sf. Spiridon (Spiridoniei) din 
lași cu 44 paturi, din 1838; 
Elisabeta Doumna cu 50 paturi, 
din 1 Octombrie 1877; militar 
cu 88—110 paturi, din 1584; 
şi îsrailit cu 22 paturi, din 1848, 

Pentru luarea măsurilor de 
higienă publică, sunt două con- 
silie: unul al comunei președat 
de primar și altul al județului 
sub președința prefectului. 

Pentru tăerea vitelor comuna
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„are un abator pe moșia Țiglina, 
în partea vest-sudică a orașului, 

În 1889 primăria Galaţi în- 
treţineu 53 copii găsiți, dăduse 
gratuit căatarea medicală la do- 
“miciliu la 9.241 bolnavi, din cari 
6.109 români şi 3.132 străini, 
iar medicamente la, 1.537 bol- 
nat! să'mani. | 

„ Comerciul și endustria. — Am 
spus mai înainte că orașul Ga- 
laţi este primul port de import 
al Țărsi. Acest rol Pa avut din 
timpurile cele mai depărtate ; 
ba chiar mult timp era în pla-   nul ântâii şi în privirea Gxpor- 
tației. Dimitrie Cantemir, Dom- 
nitorul Moldovei, în opera sa, 
» Descrierea Moldovei ;(Descrip- 
tio Molduviue, 1716, p. 13) îl 
numește: „emporium totius Du- 
“nubii celeberrinaun « (târgul cel 
măi celebri al Dunărei în- 
regi). Sriitorii străini îl numia 
n Veneția și Amsterdamul Mărci 
Negre, unicul port interna- 
ional al Dunăreie. 

Acest oraș avu însă prospe- |. 
ritatea cea mai mare sub re- 
gimul porto-fruncului, adică de 
la 1534 (sub Mihai-Vodă Sturza)     „Pănă la L Aprilie 1883, când 
încetă acest regim: ] 

Importunţa, comercială a potr- 
tului Galaţi în 1888 se cifrează 
ast-fel: truficul total al comarciu- 
lui extern 92.625.268 1., din cari 
mărfuri importate de 55.958.229 
lei, exportate 36.667.039. 
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Mărfarile ce se importează 
mai mult prin acest port sunt: 
raliuri de fer și de oțel, țăsă- 
turi de bumbac albe sui văpsite 
într'o singură, coloare, ţesături 

„de bumbac colorate, tipărite, 
catifele, zahar rafinat și candel, 
fire de bumbac nevăpsite, pesce 
proaspăt, sărat, uscat și afumat, 
morun şi nisetru, cârbuni de 
pământ și cock, tutun, orez, 
unt-de-lemn și alte oleiuri ve- 
getale fixe, țesături de lână, 
lâmăi, portocale, chitri, rodii, 
cafei crudă, geamuri. şi sticlă 
plată, negravată, sodă caus- 
tică, carbonat şi bi-carbonat, 
azotat, acetat, stearină în masă, 
țesături de bumbac nealbite etc. 
etc. ar cele exportate sunt ce- 
realele și produsele lor, vinuri 
și surogate, raliuri de fer și de 
oțel, lemne de construcţie, se- 
minţe oleivase, legume uscate; 
spirtuoase distilate, vite cornute, 
piei crude, pesce etc. ete, 

Cu deosebire în privirea lem- 
năriei de construcţie și a pes- . 
celui, portul Galaţi este ântâia 
Piaţă din Țară. Lemnele vin 
pe plute prin riul Siret; iar 
pescele se uduce aice spre ne- 
goțiare din. lacul Brateș şi din 
toate bălțile Dubrogei, ba chiar 
şi din Rusia. În 1887 prin Ga- 
laţi Sai exportat 29.089.561 
k. g. lemne de construcție, în 
valoare de lei 2.908.956 ; iar în 
1888 acest export a fost de
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23.696,686 k. g,, în valoare de 
1.184.834 1. Aceste lemne se 
exportează în Turcia, Grecia, 
Egipt, Rusia (Batum), Spania, 
Italiu, Francia, Algeria, India, 
în porturile Mării-Roșii şi chiar 
la Panama (America). Exportul |. 
se face cu deosebire de câtre 
Societatea Anonimă de ferestrae 
cu vapor (foastă Goilz d 0-2) 
Numărul comercianților de lem- 
nărie e de 3. 

În ce privește pescăria, din 
vechimea cea mai depărtată 
Galaţii a fost piaţa cea mai 
importantă a 'Țărei ; ba, se poate 
dice că cu acest fe) de marfă 
şi-a deschis viaţa sa, comercială. 
Este cunoscut istoriceşte că în- 

„ semnătatea comercială a portu- 
lui Galaţi începe după căderea 
sub puterea turcească a cetă- 
ților Moldovei Chilia. şi Ceta- 
tea- Albă ; pănă atunci el nu era 
de cât centru de pescărie. Po- 
vestirea, cronicarului 1. Niculcea 
despre alegerea la Domnie a 
lui Petru-Rareș, „care nu era. 
acasă, ce se tâmplase cu mâjile 
luă la Galaţi, la pesce * con- 
firmă, aceasta (Letopis. M. Co- 
gălniceanu, v. II, p.-182; Cpo- 
nica Romanului etc. de epis- 
copul Melhisedec, p. I, p. 139). 

În anul 1887 sa exportat prin 
Galaţi pesce proaspăt, sărat, 
uscat sai afumat, morun Și ni- 
setru în cantitate de 137.040kg., 
valorând 82.225 lei; în 1888 

  

  
  

exportul aceleiași mărfi a fost . 
numai de 82.333 kgr., în valoare 
de 49.400 ]. 

De la 1 Aprilie 1889 pănă 
la aceiași dată 1890,. pescele 
eșit din Rusia și România şi 
trecut prin vama, Galaţi se ci- 
frează la 10.714.366 kgr. Este 
lesne de înţeles că din această, 
cantitate parte se consumă în 
orașul Galaţi, dar cea, mai mare 
parte se destinează pentru Țară 
și pentru străinătate. Numărul 
pescarilor gălățeni e de 22, a- 
fară de detailiști. | 

Cu comerciul stă în strinsă 
legătură și navigația. Începând 
de la 1847, de când se ține o 
statistică regulată, despre va- 
sele comerciale intrate şi eşite 
din Dunărea, până la 1866, 
avem următoarele cifre: vase 
cu pânze : 68.522, cu tonaj 
de 12.376.963 sati hectolitri 
167.188.420; vase -cu aburi: 
12.742, având 9.663.767 tone sat 
130.460.882 hectolitri. Este a- 
devărat că aice e vorba de va- 
sele în general, ce ai circulat 
pe Dunărea; totuși este cunos- 
cut că cele mai multe din ele 
eraii destinate pentru Galaţi. 

În 1889 erai în Galaţi 1.474 
comercianţi patentari, represin- 
tând 38 catigorii de negoț, şi 
anume: 468 crâșmari și de- 
bitanți de băuturi spirtuoase, 
192 băcani, 145 lipscani-manu- 
facturiști - galantieri - bogasieri,
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91 birjari, 60 cafinele, 52 ex-|: 
peditori şi comisionari de măr- 
furi, 43 precupeţi, 39 . comere. 
de lemn= de foc și cărbuni, 38 
bancheri-zarafi - împrumutători, 
38 comere. de fructe: şi zarza- 
vâturi, 37 cherestigii, 35 comete, 
de cereale, 30 misiţi şi mijlo- 
citori, 25 comere. de haine, 32. 
pescari, 21 comere. de fer, 19 
hotelieri, 17 cavafi (comere. de 
încălțăminte), 15 brașoveni şi 
comerc. de obiecte de construc= 
ție, 11 case de prostituție, 10 
vătavi de ghiociură și căruțași, 
10 -telali, 8 întreprenori de lu- 
crări publice, 7 droghişti, 7 li- 
brari, 6 .comere. de piei, 5 co- 
merc,. de . gaz, 5. comere. de 
oale, 4 comerc. de mobile, 3 
comerc. de cuțite, 3 închirietori | 
de vase' plutitoare, 2 comere. 
de arme, 2 comere. de mașini ag- |: 
ricole, 1 comerc. de instrumente 
optice, -l devar, 1 de trăsuri de 
lux, 1: de. mașini de cusut, 11 de 
luminări de stearine și sopun. |: 

- Firme comerciale şi indus- 
triale înscrise la tribunalul Co- 
vurluiit sunt 2.078, din cari 
1.881 individuale şi 197 sociale. 

Industria gălăţeană este re- 
presintată prin 47 fabrici de 
diferite specii, şi ânume: 4 de 
făină (mori cu aburi), 2 pentru 
tăietul lemnelor (ferestrae cu 
aburi), 4 de luminări de stea- 
rină, 5 de săpun, 1 de bere, 2 
de vax, 1 de frânghii, 1 de qd- 
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puri de plută, 4 de apă gă- 
zoasă, 1 de cărămidă, 1 de var, 
1 de pisi, 2 de rahat, 2 deta- 
hân- și halva, 3 de macaroane, 
1 de băuturi spirtuoase, 1 tur- 
nătorie, 3 de pălării, 1 de tri- 
couri, 1 de pescării, afumate, 
1 de luminări de ceară, 1 de 
curățit orz, | de tăbăcărie, 1 
de văpsit stote, 1 'de ciocolată 
de cicoare, 1 de scaune de 
“lemn sistem de Marsilia. 

Numărut patentarilo indu- 
striași și meseriași din acest 
oraș e de 515, împărțiți ast-fel 
pe specialități: 69 măcelari şi 

„cârnățari, 48 brutari și simigii, 
"36 tâmplari și stoleri, 36 băr- 
“bieri și friseri, 32" cismari, 32 
tinichigii, 32 ferari, 30 croitori 
de bărbaţi şi de dame, 27 bir- 
taşi, 141 cofetari, 12 modiste, 
12 pălărieri-şapeari, 11 dogari, 
10” bijutieri și ceasornicari, '9 

„ farmaciști, 9 proprietari de mori 
cu abur, 8 argintari, 6 tipografi, 
4. curelari, 5. plapomari-mindi- 
rigii, 5 proprietari de băi cu 
abur, 5 fabricanți de luminări 
de stearină, 4 fabricanți de apă 
găzoasă, 4 sculptori şi grâvori 
în piatră și marmoră, 4 cără- 
midari, 4 lăptari, 3 dentişti, 

€ '3 fotografi, 3 tapiţeri, â fabri- 
canţi de macaroane, 3 bragagii, 
3 zugravi, 3 cojocari, 3 'florari, 
2 legători de cărţi, 2 acordori. 
de piano, 2 maestri de pompe 
funebre, 2 pescari-năvodari (fa-



90 
GALI 

  

bricanţi de năvoade), 1 moran- 
giă (lucrător de vase-plutitoare), 
1 fabricant de vacs și cerneală, 
1 fabricant de perii, 1 fabr. de 
obiecte hirurgicale, 1 fabr. de 
cântare, 1 fabr, de frânghii, 1 
fabr. de cicoară, | fibricant de 
bere, 1 fabr. de luminări de 
ceară, | ceaprazar,: 1 boienpiă, 
1 societate barometrică, 1 fa- 
bricant de pielărie. _ 

În Galaţi este reşedinţa Cu- 
merei de comerciză a circumserip- 
ției a VI, care cuprinde judeţele 
Corurluiă, Tutova; și Făleiă, cu- 
32 membri, din cari cei maj 

“mulţi îi dă judeţul Covurluiii. 
Aseminea aice e și bursa de 
comerciii, pe lângă care se află 
mijlocitorii de mărturi şi de 
schimb, puși sub direcţia ea- 
merei de comereit. — Bugetul 
camerei de comerciii de Galaţi 
pe anul 1889/90 presinta ur- 
mătoarele.cifre: venituri 19.000 
lei, cheltuieli 17.420. 

Spre a se pute face îmbu- 
nătățiri în port, încă de la anul 
1863 s'a pus o dare de 1. % 
pe valoarea productelor și măr- 
furilor exportate. și “importate. 
Această dare, administrată de 
ministeriul lucrărilor publice, | 
produce anual pentru portul 
Galați 450.000 lei. Din acest 
venit în anii 1889, 1890 și 1891 
sai pavat mai multe strade 
din partea din vale“ orașului, 

Docurile, — Pentru înlesnirea 

y 

comereiului și industriei, în ur- 
ma disfiinţărei portului-frane, 
Saă înfiinţat Docurile cari, în- 
cepute. a se construi în prima- 
vara anului 1887, fură termi- 
nate și date în exploatare în 
vara anului 1892. Docurile din 
Galaţi cuprind următoarele părți 
principale : 

1) Un basin, în care intră va- 
sele pentru încărcarea și dis- 
cărcarea mărfurilor, cu lungime 
de 500 metri la fund, adâncime 
5 metri sub nivelul apelor celor 
mai mici și. 120 metri lărgime 
minimală, care lărgime se mă- 
rește spre gură, așa ca să poată, 
înscrie un cere de 192 metai în 
diametru; suprafaţa basinului 
la fund e de 81.000 m. p.. iar 
la nivelul apelor mici 88.00 
m. p.; comunicarea basinului cu 
Dunărea se face prin o gură de 
30 metri lăţime; laturea basi- 
nului despre magasii are un 
cheii de 548 metri, din cari 
numai 500 utilisabili ; iar cele- 
lalte laturi înclinate sunt îm- 
brăcate cu pereuri ȘI Gnroșa- 
mente; adâncimea întreagă a 
basinului e de 10m. 30, fundul 
seii e cu 0m.50: mai jos ca 
fundul Dunărei lu Sulina. * 

2)  Magasia_ de grâne, care 
servește Ța conservarea cerea- 
lelor, conţine 338 silosuri (ce- 
lule) saă compartamente exa- 
gunale formate de plăci ȘI col- 
ţuri de ciment legate cu feare
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pentru resistență; aceste silo- 
suri sunt unele de op capacitate 
de 10%) kile (50.000 kgr.), altele 
de 200 kile (100.009 kgr.), și 
altele variind. de la 20 — 200 
kile; toate silasurile însumează, 

"o capacitate de 25.000.000 kgr. 
(52.388 kile de Muntenia; sai 
83.023 kile de Moldova). În- 
magasinarea cerealelor se face 
direct din vagoane, cari varsă 
grânele în nişte balanţe auto- 
matice de o forță de 150 kile 
pe oră, de unde grânele sunt 
ridicate prin nişte elevatorie de 
aceiași forță la partea supe- 
rioară a magasiei, unde trec 
prin niște curăţitori de neghivă, 
iar de aice prin niște bendi de 
cauciuc sunt transportate la ce- 
lulele disponibile. Numărul ba- 
lanțelor e de 16 cari, debitând | 
fie-care 150 kile pe oră, face 
în total o inmagasinare de 2.400 
kile pe oră. Încărcarea grâne- 
lor în vapoare se face lăsându-le 

"să curgă din silosuri prin niște 
„pâlnii fixate la fie-care celulă 
pe niște bendi de cauciuc, cari 
le transpoartă prin două tunele 
transversale cheiului și un' tu- 
nel menajat în lungul cheiului, 
de unde apoi trec în niște pu- 
țuri construite lu spatele che- 
iului și din cari sunt ridicate 
prin două elevatorie mobile, cari 
pot ave o mișcare de transla- 
ţiune și unul şi de rotaţiune ; din 
elevatorie grânele cad în nişte 

  

balanţe automatice de o putere 
totală de 300 kile pe oră (a- 

„„mândouă 600 kile pe oră); a- 
celeuși elevatorie servesc și la 
încărcarea, directă din vagoane 
în vase; unul dintre elevatorie, 
anume cel și cu mișcare de 
rotaţiune, servă pentru .înma- 
gasinarea grânelor în vase; un 
al treilea elevator plutitor, de 
o putere de 300 kile pe oră, 
aședat pe un ponton, servește 
pentru operaţiile de încărcare 
din șlepuri în vagoane și vice- 
versa. Operaţiile de încărcare 
și discărcare se fac încontinui, 
diua și noaptea, de oare-ce to- 
tul e luminat cu lumină elec- 
trică, | 

3) Magasia_ de. mărfuri cu- 
prinde 5 compartimente de 20 
metri lungime și 15 lăţime și cu 
câte. 2 etaje. Mărfurile se ri- 
dică la etajul de sus fie prin 

„niște macarale exteridare de. 
1.500 kgr. putere fie-care, fie 
prin niște ascensoare hidrau- 
lice, cari sunt în” mijlocul fie- 
cărui compartiment, având fie- 
care aceiași forță, de 1.500 kgr. 
Clădirea este accesibilă de am- 
bele laturi; suprăfaţa sa, 3.000 
m. p., din cari 9.400 utilisa-. 
bili; pe fie-care metru pătrat 
se înmagazinează în medii 1.150 
kgr., este deci o capacitate de | 
2.760 tone saii 11.040 tone a- 
nual. Totalul mărfurilor de în- 
magazinat în Galaţi este de
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„28.700 tone import! şi 14.000 
export; cum însă datele din 
străinătute probează că nu se 
întrepositează; de ordinar de cât 
a*6-a parte din mărfuri, ma- 
gazia noastră, e îndestulătoare, 
câci permite  întrepositoarea, a 
mai mult ca a 4-a parte din 3 
în 5 luni. i 

4) “Casa de mașină  cup- 
rinde 5 productorie (cuzane) de 
buri, din cari o adi în fune-l| 
țiune, 2 vor funcţiona pentru a, | 
doua magasie, ce se, va con- 

„ strui la, necesitate, iar al 5-lea 
cazan de: reservă, când cele-| 
l-alte se curăţă. Aice maj este 
şi 0 mașină Compound. de 500 

„Cai putere, pentru punerea în 
mișcare a bendilor ce conduc- 
grânele; în fine o mașină di-|. 

„„ Damo-electrică ' pentru produ- 
“cerea, luminei' electrice. | 

„_ Aseminea pe cheii e o ma- 
cata fixă de 10.000 kgr. putere 

„Și una mobilă de 1.500 kgr., 
“precum şi o. macara, plutitoare 

de 40.000 kgr. „putere, desti- 
nată a servi în toate porturile 
Dunărei. j 

5) Hangarul de transit, cons- 
trait în” lemn, cu suprafaţă de 

„1.200 m. p. în total; el servește 
pentru . clasarea, vămuirea și 
plumbuirea, „mărfurilor, ce nu 
se pun în deposit. . 

Mai sunt apoi clădiri desţi- 
> nate a servi administraţiei do- 
curilor, serviciului vamal, al gă- 

  

rei, pentru mostre, și camere de 
închiriet comercianților, pentru 

„ Pompieri, corpul de gardă ete- 
Instituţii de comunicare. — 

În Galuţi este oficiu telegrafu- 
„ postal de ântâia clasă, al 3-lea 
după Bucureşti, care produce 
Statului venit anual de 389.554 
l. 57 b. (bug. 189091), și a- 
nume: 201.978 ]. 70 b. de la 
poștă și 187.575 |. 87 b. dela 

„telegraf. Cheltuielile făcute cu 
acest oficii se ridică la 125.404 

„L. pe an. 

Drumul de fer ară în Galaţi 
"0 gară principală, un arsenal 
și un inspectorat de circum- 
scripție. În anul 1889 prin sta- 

_ ţia de aice su dat Statului venit 
1.979.784 |. 76 b. 

Din anul 1887 funcţionează 
în Galaţi și 0 rețea, telefonică, 
care leagă primăria cu poliția, 

„localul pompierilor, comisiile și 
„parchetul. 

Instituţii financiare, de credit 
„Şi osebite societăți private, — 
Afară de casieria generală a 

„ judeţului, care face operaţii a- 
nuale pănă la 13.392.445 1. 57 
b., aice numărăm casa de eco- 
nomie a Statului; două percepții, 
vama, depositul de tutun, sucur- 
sala Băncei Naţionale, Creditul 
Agricol și societăţile private. 

Casa “de economie a Statului, 
alipită pe lângă, casierie, avea 
la finitul exercitului 1889;90 în 
judeţul Covurluiă 6.232 librete
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(depunători), cu suma de lei 
„316.201 D. 54. Cele două per- 

cepţii din Galaţi, ai următoarile 
circumseripții:: I**cu cuartalele 
1, 3 și parte din al 2; iar a 
l-a restul din cuartalul 2 şi 
cuartalele al 4. și al 5-lea. 
“Biuroul' vamal de Galaţi e al 
douilea din Țară, după venitul 
dat Statului ; acest venit în 1888 
se cifra la 3.495.234]. (17,20%, 
din totul). Aice e şi reședința 
inspectoratului circumseripției 4 
vamală, | 

Prin depositul de tutun s'a 
debitat în 1888/89 marfă de la 
toate articolele Regiei de lei 
1.693.83U bani 35; 
Sucursala Bâncei Naţionale de 

Galaţi, înființată în 1881, a pus 
în 1889 în circulație 18.683.428 
l. 7 b., producând beneficiă net 
753.162 | 22 B. 

Creditul Agricol de Covurluiă, 
constituit în 1882, avea împru- 
mutată la 31 Decembrie 1890 
suma de 630,311 1. 40 b. la! 
6.636 săteni. 

Pe lângă casele de credit: 
personale, cari sunt numeroase 
în Galaţi, pe lângă casa de e- 
conomie a Statului şi Banca 
Naţională, funcţionează aice din 
1831 și o Societate de economie, 
formată de un număr de acţio- 
nari. ' În 1891 această societate 
avea 155 acţionari cu 878 acţii 
(a 10 1. una), represintând un 
capital de 397.973 1. 23 b. 

  

    

Mai există apoi diferite so- 
cietăți private cu scopuri 6c0- | 
noniice, de binefacere, artistice, 
literare, sciințifice şi distractive. 
Numărul. lor e de 14. | 

Întoemiri electorale și repre- 
sintative. — Colegiele comunale 
cuprind 744 alegători în coleg, I 
Și 3.630 înal II; din acești din 
urmă însă numai 940 sunt di-: 
recți, restul indirecţi cari vo- | 
tează prin delegați (60 la. nu- 
_m&r). Consilierii comunei Galaţi 
sunt în număr de 27, cari aleg 
din sînul lor primarul şi. trei 

"ajutoare; unul din consilieri e. 
„delegat la oficiul stărei civile. |. 

Alegătorii pentru consiliul ju- | 
dețan sunt aceiași ca, și la Ca. 
meră, ; aceștia aleg 24 consilieri, . 
câte. 8 de colegii. | | 
"Colegiul 1 de Covurlaiii pen-. 

tru deputați numără, 335 alegă- 
tori și alege 2 represintanți ; 
colegiul al II (orășenesc), are 
1.073 alegători şi alege 3 de- 
putaţi; al III cu 730 alegători 
(451 direcți și 279 delegaţi) 
alege un deputaţ ; alegătorii in 
direcți din Galaţi ai colegiului 
III sunt în număr de 2.438, cari 
aleg 41. delegaţi. 

Colegiul 1 de Senat numără 
-263 alegători, cari aleg 2 se- | 
natori ; iar-al Il cu 270 ale- 
gători, cari aleg: tot 2 repte- 
sintanți. Numărul elegibililor la E 
Senat în judeţul, Covurluiii e de..
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55, din cari 44 în orașși 11 în 
judeţ. i 

Am arătat mai înainte că Ca- 
mera de comerciii de Galaţi are 
32 membri, 22 din Covurluiiă, |. 
8 din Tutova și 2 din Fălciu, 
Alegătorii comerciali din jud. 
Covurluiii sunt în număr de 

"280, din cară 79 din oraș și 201 
din comunile rurale. 

Municipalitatea. — Comuna 
Galaţi, administrată de consi- 
liul comunal prin delegațiunea 
dată unui primar şi la 3 aju- 
toare, .este una din cele mai 
însemnate comuni urbane ale 
Țerei. Bugetul săă pe exerei- 
țiul 1891/92 se cifrează la ve. 
nituri și cheltuieli cu 1. 1.852.389 
b. 40, diu cari 1.666.566 |. bu- 
getul ordinar și 185.823 1. ce] 
al pavajului. Venitul cel maj 
mare îl are. de la taxa (acsizul) 
vinului indigen (450.000 lei). 
Asupra acestei comuni apasă o 
datorie de 1. 4.290.136 ». 29, 
din cari cel puţin 3.500.000 da- 
torie lichidă şi necontestabilă. 

Ca proprietăţi, comuna, a- 
ceasta are două moșii Piglina 
și Șendreni (v. n. r:), precum 
și mai multe locuri pe malul 
Dunărei închiriete cherestigii- 
lor, căiei ferate şi pescarilor, 
diferite edificie și locuri sterpe. 

Administrația județană Și po- 
lițienească;— În «Galaţi e reșe- 
dința prefeețurei judeţului Co- 
vurluii , care e prefectură de 

ântâiul ordin ; aseminea aice este - 
sediul Comitetului Permanent, 
ales din sînul consiliului gene-: 

ral judeţan pentru a se ocupa 
în permanență cu afacerile gos- 
podăreşti ale judeţului. 

Poliţia urbiei Galaţi e con- 
“dusă din un polițaiă, ajutat de 
7 comisari, din cari 5 de cuar- 
tale (dispărţiri), unul la gara 
Galaţi, altul la gara Bărboşi, 

„mai mulți sub-comisari, un co- 
mandant și un sub-comandant 
de gardiști, funcționari de can- 
celarie și 150 gardiști. Cheltuie- 
lile intreţinerei poliției în mică 
parte cad în sarcina Statului, 
cea mai mare. parte însă le su- 
portă comuna. Totalul acestor 
cheltuieli 'e de 208.960 lei pe 

-an (din cară 192.040 plătiţi nu- 
mai de comună). 

Lucrări techhice de îmbund- 
tățire— Pe lângă cheiul de pe 
malul Dunărei, orașul Galaţi are 
următoarele mari iucrări tecnice 
de înbunătăţire : canalurile de 
scurgere (6gouts) și alimentarea 
cu apă filtrată. Datând de la 
1872, canalurile de scurgere 
ocupă o întindere de 4.530 metri 
liniari, străbătend stradele Dom- 
nească, Mavromol, Tecueiiă, Tra- 
ian, Frumoasă, Brăilei. Sf lie, 
Armeană, Căldărarilor și Inde- 
pendenţei. | 

Lucrările alimentărei cu apă 
filtrată există tot din 1872; 
usina, hidraulică cu instalaţiile 

R
R
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necesare sunt .aședate pe mar- 
sinoi Dunărei. în valea Țiglinei, 
la depăr tare de ? kilometri de 
la oraș; reservoarele, i în număr 

» de două, se află între barierule 
Tecuci și Brăila; lungimea to- 
tală a conductelor e de 23 k. m, 
liniri. În 1890 numărul abo- 
naților eru de 1.037, osebit de 
anori şi fabrici; 
nuală medie e de 390.000 metiii 
cubi de apă. 

Instituţii militare. — în Gu- 
laţi îşi ai reşedinți (statul: 
major) corpul al II de armată, 
brigada a 3-a de artilerie, bri- 
gada a 2-u de cavalerie şi co- 
maudamentul flotilei. Ca armată, 
locală, aice e gurnisoana regi- 
mentului il de Siret. 

Flotila română îşi are toate 
serviciele sale: priucipule în Ga- 
laţi; acestea sunt: 1) coman- 
dumentul flotilei, 2), personalul 
depositului divisiunei echipajelor 
și şcoalei flotilei, 3) înspecto- 
rutul porturilor şi, 4) arsenalul. 
Numărul vaselor de resboiii e 
de 24; mai sunt apoi şi 18 
vase de servitute, cari ţin tot 
de flotila română. În dreptul 
casărmei flotilei, la 'Țiglina, e 
și portul de iarnă al flotilei. 
Numărul căsărmilor e de 9. 
Întreţinerea tuturor aședă- 

miutelor şi grupărilor militare 
din Galaţi costă anual 9.670. 195 
lei 32 bani. 

Autorităţi înter naţionale și a- 

consumația a-: 

  

  

genții de navigaţie. — În Galaţi 
își a sediul două însămnate! 
înstituțiuni internaţionale: „Co- 
misia Europeană a Dunărei“ 
Și „Comisia Miztă a Prutului“; 
ânteia înființată prin tractatul 
din Paris (din 1856 Marie 18.) 
şi a doua prin „Stipulațiunăle 
privitoure la navigația Prutuluie 
(din 33 Decembrie 1866). Co- 
misi Europeană, compusă pănă | 
la 1878 din represintanţii Aus-, 
tro-Unguriei, Germaniei, Fran- 
ciei, Mărei-Britanii (Angliei), 
Italiei, Rusiei și Turciei (adică 
a puterilor mari), iar -d'atunci 
(tractatul- de Berlin din 1 Iulie 
1878) și din represintantul Ro- 
mâniei, are ca scop al existen- 
tei sale înlesnirea și privighe- 
rea navigației pe Dunărea de la 
gurile ei pănă la Brăila; iar 
Comisia Mixtă a Prutului, com- 
pusă din delegaţii României, 
Austro-Ungariei și Rusiei, are 
aceiași . însărcinare internaţio- 
nală pentru navigabilitatea Pru- 
tului. Bugetul Comisiei Europene 
a Dunărci în 1889 se cifra la 
venituri cu 3.018.981. 36.b. și 
la cheltuieli cu 2.127.352 1. 69 
b.; iar bugetul Comisiei Mixte 
a Prutului pe 1888 se balunsa 
la venituri şi cheltuieli cu |. 
50.963 1.45 b. 

În Galaţi funcţionează 15 con- 
sulate străine, dintre curi 7 ale 
puterilor 'mari eitopene (4 con- 
sulate generale) și yestul ale
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puterilor de al doilea ordin, și |. 
anume: Belgia, Grecia, Suedo- 
Norvegia, Olanda, Ispania, Da- 
nimarca și Elveţia, precum şi 
al Statelor-Unite -ale Americei- 
de-Nord. 

În fine ai în acest oraș agenţii 

următoarele societăţi străine de 
navigaţie: „Danubiană Austro- 
Ungară“, „Ioydul Austro-Un- 
gar“, „Societatea Rusă 4 PQ4S- 
spnet“ (franceză) și „Florio et 
Rubatino“ (italiană). Societăţile 
Danubiană . și Rusă ai şi in- 
spectorate în Galaţi. 

Amintiri istorice, — 

unii de la un popor numit Gali, 
“66 ai trecut | pe aice și .ar 4 
"zidit 6 6âtate cu numele Gala- 

tilde alţii susțin” că ar_veni |; 

dEla” 5 colonie numită Kulatii 
(Ka; Aattawy sa Tadhaze), fugită 
aice” în“urma unei înfrângeri 
suferită d6 Ta Bisantini. — Mai 
este. '0 altă versiune, deși meîn- 
temeiată pe fapte istorice ire- 
cusabile, cum că Împăratul Con- 
stantin- cel- Mare, întronatorul 
creştinismului, orândui;în anul 
313 pe Cocceus Galatus vicar 
în aceste locuri, îi:fundâ; o re- 
ședință. de vicariat carea, păs- 

“trând: numele săi, se chiama 
la început Urbs Galati, mai în 
urmă Galati, apoi: Gulafă-: 

Opinia precumpănitoare însă 
înclină către-.origina galică a 
acestui oraș; întrun aseminea |: 

„ dului, 

umirea 
oraşului Galaţi sur trage după 

    

cas. vechimea sa numără, peste 
2.163 ani; 

Se amintește încă, .după un 
„ document din anul 1134 d. Chrs. 
despre un principut al Berla- 

cu prințul lvanco Ro- 
tislavici, care cuprindea între 
altele orașele Bârlad, Tecucii 

„Și Galaţi, numit fiind acest din 
„urmă Haliciul-mic, Prinţul. Ro- 

tislavici, fiind supus Regatului 
Galiției, numită atunci Hâl- 
ciul, pare că de aice s'ar fi dat 
numirea de Haliciul-inic ora- 

“șului Moldovei de jos Galaţi. 
Printre vepublicele romane în- 

fiinţate în Dacia-Traiană la în- 
„ceputul invasiilor barbare, se 
'susține (după G. Asachi) că era 
şi Republica Galaţilor, carea 
se mănținu, fie sub acest nume 
fie sub al Capul- Boului, pănă 
câtre 1288 d. Chrs., când toate 

„aceste republici. formară Dom- 
nia Moldovei sub Drăgoş- Vodă. 
Despre aseminea republică a- 

- minteşte și N. Bălcescu; natura 
ei.se crede a fi fost aristocra- | 
tică, ca și a Veneţiei, Pisei şi 
Genuei. 

După constituirea Principatu- | 
lui Moldovei, despre Galaţi se 
amintește în diferite împreju- 
rări ale istoriei noastre naţio- 
nale. În timpul lui Alexandru- 

cel Bun, pe aice trecu Ioan, fiul 
lui Ioan Paleologul, Împăratul 
Bisantin, pitrecut fiind de Dom- 
mul Moldovei pănă la Galaţi;



GAL , 
- 97 

oaspitele lui Alexandru-cel-Bun, 
cum” ajunse împărat, trimese 
Domnitorului, Moldovei titlul de 
Yege şi coroană imperială, iar 
mitropolitului Țărei mitră Pa | 
triarhală (1499). 

La 1418, dintre esle 3.000 fa- 
milii armene, alungate din ţara, 
lor și stabilite în Moldova, multe 

“Sau „aședat și la Galaţi. În 
1527, când Petru Rareș fu ales 
Domn al Moldovei, el se găsia, 
la Galaţi cu năroadele. La 1541 
Alexandru (al III) Vodă Cornea, 
fu ucis de boeri uice; fapt ce 
atrase mânia lui Petru Rareș, 
devenit Domn a doua oară, şi 
pedepsi cu moarte grea și cum- 
plită pe omoritori, punend. în- 
același timp hatman la Galaţi 

„pe Petru, fiul lui Vartic, carele 
a fost şi pârcălab la Suceava. 

Arhidiaconul Paul de la Alep, 
în descripţia Moldovei (1650-60) 
spune că veni în Moldova în- 
soțind pe: Macarie, patriarhul 
Antiohiei, care debarcă- la Ga- 
lați, unde fa primit cu mari 
onorură bisericeşti, Acest oraş, 
după” spusa sa, avea pe atunci] 
8' biserici, mai toate de piatră, 
dintre cari cea mai vechii, eru, 

- Maica- Precista. . 
În 1651 'Tatarii din Crimeea 

„loviră, între alte orașe, și Ga- 
laţii. La 1659 Radu Mihnea, | 
Domnul Munteniei, aliat cu Ra- 
coţi, Domnul Transilvaniei, ar- 
End și jăfuaind toate cetățile | 

+ , 

  

ocupate de Turci din stânga, 
Dunărei, aceiași soartă avu și 
Galaţii. La 1702 Duca Constan- 
tin-Vodă, în a doua, sa, domnie, 
zidi și înzestrâ în acest oraș 
monastirea Mavromol. Sub dom- 

. aia lui Nicolai Mavrocordat, târ- 
gul Galaţi fu aprins de salahorii 
îmbătaţi din Țara-Muntenească, 
ce mergeuii la Vozia. La 179 
aice se întâlnește mazilitul Domn 
Nicolai Mavrocordat, ce mergea, 
la Constantinopol, cu înlocui- 
torul săă Dimitrie Cantimir. Ma- 
zepa, hatmanul Cazacilor, mu- 
rind la Tighina în 18 Martie 

1710, fu îngropat la biserica 
din satul Varnița ; d'acolo în urmă 
fu transportat, la Galaţi şi în- 
mormântat după unii la bise- 
rica Sf. Gheorghe, iar după alţii 
la Maica-Precista. 

Pe la 1711 (după. Dimitrie 
Cantemir), Galaţii era, cea mai 
mare piață de negoţ din toată 
Dunărea; aice debareaii vase 
nu numai din locurile vecine 
Mărei-Negre, din Crimeea, Tre- 

” pizonda, Sinop, Constantinopol, 
„dar chiar din Egipt ȘI însași 
Barbaria, și se întorcea în ță- 
rile lor încărcate cu lemne din 
Moldova, stejar, brad, cum și 
miere, ceară, sare, unt, nitru 
și bucate, din cari nu puţin 
folos scotea toţi locuitorii Mol- 
dovei, | o 

În 18 Iulie 1711 niște Turci 
Lai și Tatari ai robit și jăfuit 

7



98 | GAT, 
  

"pe toţi locuitorii adunaţi la bis. 
Sf. Gheorghe din Galaţi; jaful 

- şi ruina ai fost generale apoi, 
chiar morţii aii fost disgropaţi 

și jăfuiţi; bisericile rămase nu- 
maj piatra; orașul era pustii 

de foc și râpire. ” 
La 1727: Grigore Ghica, nu- 

mit Domn al Moldovei, a venit 

de la Brăila la Galaţi cu două 
şeici și a fost primit aice cu 

mare alaiii. La 1739 Domnul fugi 
la Galaţi, îndată după întrarea 
feldmareșalului Miinih la Iași. 

Galaţii tot-de-una a fost punc- 
tul, pe unde Domnii întrai în 
Țară, când se întorceaii cu Dom- 

„nia de la Constantinopol, și aice 
erai primiţi de înalții dregători 
ai Ţerei. 

La, 20 Noembrie 1769, Galaii 

fu cuprins de armata. rusă. co + 
" mandată de colonelul Fabricius 

din corpul lui Romanzoft. La, 
1776, din ordinul Porţei, Domnii 

„Moldovei şi Munteniei constru- 

iesc la' Galaţi câte un galion 

(de 411/, coţi lung), armat cu 

tunuri. Sub domnia Fanarioţilor, |. 
Galaţii fu de multe-ori ocupat 
de Turci şi, din causa deselor 

răsboae ruso-turce, fu împede- 

cat în progresul săi. La 1789 

aice fu o mare bătălie, în care 
Turcii fiind bătuţi, “Rușii ocu- 
pară oraşul. La 11 August 179] 
la Galaţi .se subscrii prelimi- 

narele păcei. La 1809 luna Au- 

gust prin dreptul Galaţilor Ruşii   

trec Dunărea contra 'Tureilor. 
La 21 Fevruarie 1821 o răs- 

coală: sângeroasă contra Turci- 
lor are loc aice; mai mulţi 
Turci sunt uciși de căpitanul 
Vasile Caravia; orașul e urs în 

pârte. La 25 Fevruarie 1821 
din Galaţi prinţul Alexandru 
'Ipsilante dă pr oclamaţia sa câtre 

elinii emigraţi. În luna Maii 
1821, din causa Bteriei, Turcii 

fac mare măcel în Galaţi, într'o 

luptă de 16 oare, ard și jăfu- 
iesc totul, afară de localul con- 

sulatului austriac, unde se: re- 

fugiase câţi-va creștini. 

Pe la 1826 comerciul Gala- 

ților și al Moldovei întregi era 
monopolisat de o companie turcă 
a Capanliilor din Constantino- 
pol, care fixa preţuri după plac 
ȘI oprea, ori-ce concurenţă. 

La 22 Martie 1854 generalul 

rus Liiders pe aice trece Du- 

nărea. După retragerea Rușilor, 
orașul Galaţi e ocupat de Nemi. 

După tractatul din Paris (1856), 
Galaţii devine reședința Comi- 
siei Europene a Dunărei. La 
12 Aprilie 1877 eclerorii gene- 
ralului rus Scobeleffocupă ora- . 

şul. La 10 Iunie același an. o 
parte din corpul generalului 
“Zimmermann trece Dunărea pe 
la Galaţi. În 1883 se disfiin- 

" țează porto-francul, după o vi- 

aţă semi-seculară (1834 sub Mi- 
hai Sturza-Vodă). La 1887 se 
începu construirea docurilor,
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Sub punctul de videre mili- 
tar, peninsula, Galaţilor a, fost 
tot-de-una posiţie strategică de 
mare interes. În epoca de mă- 
rire -a Moldovei, aice era reşe- 
dința  Vătăşiei călărașilor de 
Galaţi, cari trebuiai să scie 
turceşte și se întrebuințat. în 
transportul depeșilor. Șefii ţi- 
nutului acestuia se numiai în 
vechime părcălabi. Din Galaţi 
ai obârșia, primul Domnitor al 
României-Unite, Alexandru |]. 
Cuza, și demnul săă consilier 
și cooperator Costachi Negri 
(V. „Dunărea şi Coastele Marei“ 
de L.-col. Drăghicescu).   

Galaţi-Bârlad : linie ferată de 
110 k. m. -lungimă, ce leagă qi- 
rect orașele Galaţi și Bârlad, |_ 
menită a termina linia Moldo- 
vei Dorohoi- Iași - Vaslui - Bâr- 
lad. Plecând din gara Galaţi, 
noua, linie e cuprinsă între Ş0- 
seaua Galaţi-Reni şi Dunărea, 
lasă linia ferată spre Bărboși 
în stânga sa, apucând pe valea 
lacului Brateș saă mai bine dis 
pe talvegul Prutului. In percur- 
sul ei, această linie, afară de 

„mică costișe ce le urcă pentru 
motive de economie, ocupă chiar | 
şesul acestui talveg, trecând prin 
satele Tulucești, Tatarca, Șiviţa, 
Ijdileni, Frumușiţa, 'Tămăoani 
şi Stoicani. - | 

Între Baba-Draga și Cialmău, 
unde pârăul Covurluii trece în |   

valea Prutului, linia, ferată abă-- 
tendu-se spre stânga, părăsește 
talvegul Pratului, intrâna pe 
acela al pârăului Covurluiă, pe 
valea căruia merge pănă la 
Golăşei; aci el se abate spre 
dreapta, intrând pe -talvegul 
pârăului Chineja pănă aproape 
de originea lui, unde linia a- 
tinge maxima sa, înălţime. 
„La poalele satului Berești li- 
nia traversează muntele ce des- 
parte valea Chinejei de valea 
Tălișmanului printr'un tunel de 
3 kilometri lungime, și-'și con- 
tinuă calea pe această din urmă 
vale pănă în gara din Berlad, 
unde se și leagă cu linia Te- 
cuciii- Vaslui.” 

Această linie, a cărei pantă 
maximă s'a putut în “general 
manţine la 0,m...; pe metru, a 
cărei rade în curbele de racor- 
dare nu s'a scoborit sub 1.000 
metri, cu o grosime de balast 
de 0,m:50, cu șine de 45 kgr. 
pe metru curent, și cu lueră- 
rile de artă definitivă se cla- 
sează între liniile principale din 
Europa. 
„Ca lucrări de artă mai prin- 
cipale, pe lângă, mulțimea de 
poduri și podeţe, putem cita 
apărările pe 16 klometri lun- 
gime contra .valurilor lacului 
Brateș, a cărui nivel la apele 
mari se urcă cu 4m:., peste 
etiagii, precum și tunelul de 
3.000 metri de la Bereşti, lu-
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crări neîncercate încă în TȚeară 
pe o ast-fel de măsură, ba 
chiar în Vecident nu se văd 
prea multe. 

Ca particularitate, uceustă li- 
uie presintă o horizontală de 
35 kilometri, și anume între 
Galaţi și Folteşti. 

Gările prevădute pe această 
linie sunt: Galaţi, Tuluceşti, 
Prumușița, Foltești, Puţichioaia, 
Goliişei, Pochişcani, Berești din 
jud. Covurluii, Docăneasa, şi 
Bârlad în Tutova, pe lângă 
alte câte-va halte ce 'se crede 
că se vor mai intercala, 

Studiele acestei linii ai în- 
ceput în Aprilie 1891, construc- 
ţia în Martie 1892 și se speră 
ase termina în 1894 sai 1695. 

Costul complectei construc- 
țiuni se estimează Ja 25 mi- 
lioane lei. 

Găneşti: comună rurală, în pl. 
Horincea, a doua comună în 

„ direcţie sud-nordică din valea 
Horincei, la depărtare de 84 
k. m. de la Galaţi, se mărgi- 
nește la N. și E. cu com. Blă- 
gești (jud. Tutova) și cot. Vă- 
deni (com. Rogojeni), la $. 
Cavadineşti, la N. Prodănești] 
și la V. Slivna. Pe lângă pâ- 
răul Horincea, udă această co- 
mună și pârăeșele Fântâna- Mare 
și Recea. Două cotuni fac parte 
din comună: Ginești (reședința) 
şi Comdneşti, amândouă așa de 

  

  
  

aproape una de alta, în cât se 
confundă într'un singur sat. Mai 

„era în vechime și o cotună cu 
numele Christeşti, dar care adi e 
cu totul împreunată în cele-l-alte. 
Comuna Gănești este locuită de - 

„TEzăși; numără 457 case, 361 
contribuabili, 501 familii: cu 
2.046 suflete, din cari 1.072 biu:- 
baţi, 974 femei 1.075 necăsăto- 
viță, -861 căsătoriți, 110 văduvi, 
367 sciă carte, 1.679 nu. 

Situaţia teritoriului Găneşti- 
lor e mai mult coastă de deal 
întreruptă cu ripi, prea puțin 
loc seș; composiţia pământului 
argiloasă și “năsipoasă. Supra- 
fața întreagă teritorială 2.210 
hectare, din cari 1.44i pământ - 
arabil, 100- emaș, 2 fâneați, 
184 vii, 13 grădini, 450 vata 
satului cu livegi și vestul pă- 
„mânt netrebnic; proprietăți mari 
nu există. 

Producţia agricolă mijlocie 
în total 21.637 hectolitri, . iar 
după specii: 9.880 bl. popușoi, 
7.440 secară, 2.860 orz, 385 
grâi, 1.040 ovăz, 26 malai și 
6 cânepă; recolta medie pe 
hectar.e de 10 nl. 

Numărul vitelor e de 2.118 
capite, specificate ast-fel: 548 
boui, 279 vacă, 90 junci, 35 
junce, 18 gonitori, 15 gonitoare, 
46 mânzaţi, 86 mânzate, 24 

„viței, 66 cai, 47 epe, 6 mânzi; 
360 oui, 6 capre; 291 rîmători. 

Crâșme sunt 3, o moară cu
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aburi și 2 de vânt; femeile 
cultivă puţin gândacii de mătasă, 
cânepa și inul; stupi de alvine 

"sunt vr'o 200. Casele gâueşte- 
nilor sunt încunjurate de gră- 
dini cu pomi roditori ; aseminea 
prin multe locuri sunt și gră- 
dinițe cu zarzavaturi pentru 
trebuințile casnice. | 

Bugetul comunal se cifrează 
la venituri cu 4.500.1., iar la 
cheltuieli cu 4.227 lei 85 bani. 
Dările directe totale 7.907 lei 
48 bani. 
„Biserici 4: Sf. Gheorghe din 
1881, Sf. Nicolai-de-jos din 
1857, Sf. Nicolai-de-sus tot 
din 1£57 și Sf. Voevogi (Co- 
mânești) din 1796; bisericile 
n'aii pământ; comuna întreagă 
constituind o parohie, cu ca- 
tedrala Sf. Nicolai, are-un preut 
paroh, un preut ajutor și 4 
cântăreţi. - 

Școli 2, una de băeţi şi altă 
de fete; cea de băeţi cu 110 
elevi înscriși, urmând regulat 
iarna 90—96, iar vara de la 
65—85. 

Găneştii datează de timpuri 
depărtate. În anul 1741 Octom- 
brie 2, Grigorie G. Ghica dă 
căpitanului loun Giuşcă voie să 
aducă 4 oamini străină, spre 
plata ospitalităţei ce a dat 
Domnului şi suitei sale la ma- 
șia sa Găneşti, ţinutul Covur-! 
luiului, când Ghica-Vodă, ple- 
când de la. Roșieni, a fugit la 

    

  

Galaţi spre a nu fi prihs de 
oștile lui Miinih. Acelor patru 
oamini le acordă Vodă scutire, 
cum. se-exprimă Domnitorul în 
hrisovul respectiv, „de toate dăj- 
die și angariile câte ar hi în 
Țara Domnici mele, numi la 
vremea hârtiilor să aibă a du de 
om câte un ughiti“ (Uricarul 
Codrescu, t. IL. p. 27—929). 

Din acest sat e dar obârşia, 
familiei Gsuşcă, din care se 
trage și Toma Giuşcă, înfiinţă- 
torul și ântâiul profesor al ŞCoa- 
lei Domnești din Galaţi (vegi 
Galaţi-şcolile). 

Găneşti: satul principal și reșe- 
dinţa comunei cu același nume, 
pl. Horincea; numără 1.556 su- - 

„flete, 3 biserici și 2 şcoli (v. 
Gănești-com.). 

Gemini: băitiţă formată din văr- 
săturile Prutului, în com. Măs- 
tăcani. pl. Prut. 

Geroşiţa: pădure în com. Smulţi, . 
> 

pl. Zimbru. 

Geru: pârău, ce isvorăște din 
pădurea Geroșiţa, com Smulţ, 
pl. Zimbru, şi curge prin sa- 
tele Gorneşti, Mândreşti, Pu- 
țeni, Cudaulbi şi prin vecinătatea, 
Mânjinei,, SI. Conachi şi Va- 
meșului (com. Piscu), apoi se 
vavsăîn pârăul Bârlădel și prin 

"acesta în Siret.
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În Geru dă şi pârăeșul Go- 
logan 

Gerului (- Valea): corespondentă 
pârăului cu același nume (*. 
Geru-pârăi). 

Gheboasa : baltă între satele Ser- 
daru și Movileni, com. Filești, 
pl. Siret, 

Gheboasa: moșie particulară de 

965 hectare, în com. Fileşti, 
pl. Siret, 

Ghecet: moșioară particulară de | 
de 35 fălci, în com. Fileşti, la 
gura Siretului. 

Ghereasea (-Schitul): satul cel 
mai nordic (depărtat) din jud. 
Covurluiii, com. Lupești, pl. Ho- 

rincea, la 5 k. m. în sus dere- 

ședința comunală; are 51 fa- 
"milii cu 204 suf. și o biserică, 
Se susține că acest sat ar fi 

existând de pe. la 1788; aice 
era, un schit călăguresc, deve- 
nit proprietate a Statului în 
urma secularisărei. 

Ghereasca (-Schitul): moșie a 
Statului, foastă pendinte de Mi- 

tropolia Moldovei, cu pădure 
frumoasă; terenul eultivabil SI 

hectare, care se arendează cu 
2.428 lei; pădurea 400'/, hr, 
viile 12 br.: 

    

Gherghicanii : vale în com. Măs- 
tăcani, pl. Prut, formată din 
dealul Boeresc, care e o rami- 
ficație a dealului dintre pârăele 
Covurluiii și Suhuluii. 

Gherghina (Ghertina, Tirighina, 
Țiglina): o înălţime însemnată, 
de, pământ, pe malul stăng al 

Siretului, în apropiere de gura 
acestuia, lângă staţia de drum 
de fer Bărboși, com. Filești, 
pl. Siret, unde în vechime a, 
fost o mare cetate romană zi- 
dită de împăratul Traian. A- 
ceastă cetate purtâ numele, după 
unii, de Caput Bovis (Capul- 
Boului), iar după alţii Contra 
Jhinogetia sai Turris Trajani. 
Numirea de Gherghina și cele- 
l-alte sunt posterioare şi date 
de popor; se crede însă că a- 
ceste numiri ar veni de la vor- 
bele latine Zegulina, Terrigena, 
“Triclina. În anul 1703, sub 

" domnia lui Constantin Duca, se 
se găsiră aice, după arătările 

lui Dimitrie Cantemir în Des- 

crierea Moldovei, cele dintâi ru- 

ini ale acestei cetăţi, între cari 

ruină se numără statui și les- 

pegi de marmură cu inscripţii 

romane, ce indică neîndoios că 

Traian este fundatorul ei. Tot 
aice, după spusa aceluiași scri- 

itor, s'a găsit o piatră, care a- 
mintește pe Sever, împăratul 
Romanilor, dar pe care el (D. 
Cantemir), sub domnia fratelui 
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săi Antioh, trecând prin Galaţi 
şi căutând înadins acea piatră, 
n'a găsit'o; întrun rând însă 
Teodori, pârcălabul de Gălaţi, 
i a adus un ban de argint, pe 
care sta scris: „Const, Vict, 

Aug. Imp“. Sai găsit şi că-| 
rămidi cu inscripția: „leg. 1 

Jtal.“, ceea ce dă a înțelege 

că paza acestei cetăți fusese 
încredințată legiunei I Italice. 

Împrăştierea ruinilor acestei 
cetăţi s'a început în secolul al 
XVIII, de unde s'a luat cără- 

midă pentru cetatea Brăilei și 
pentru oare-cari biserici din Ga- 
laţi; iar în secolul al XIX s'aii 

scos cele din urmă resturi pen- 

tru pardosiala stradelor din 
Galaţi. 

În 1836 se fâcură cercetări 

nouă la Gherghina și în 1838 
se descoperiră aice mai bine 
de 3.700 monede de argint de 

la, diferiţi împărați romani, p. c. 
Constantin, Arcadiu ete.,. cu 

înscripția Galatii, fapt ce în- 
suflă presupunerea că aice ar 

fi fost la început -orașul Galaţi. 
După aceste cercetări, se crede 

că Gherghina era așegată pe 
un platoii cu diametru de 70 

metri și la vro 50 metri d'a- 
supra nivelului ordinar al Sire- 
tului. Ea era, de formă rotundă 
și încunjurată de un împătrit 

zid circular. O eșitură meşte- 
șugită în forma unei punți, măr- 
ginită de două ziduri paralele, 

  

  

lega acest platoii cu cel al ma- 
lului apropiet, fortificat și el; 

la Nordul săă un zid ce eşia. 
din al douilea mur circular co- 
boria în linie dreaptă pănă în 
Siret. Bordurile inălțimei se 

măcinară dilnic; linia drumului 

de fer tăiă și ea o partea inăl- 
țimei la S$. V. Orașul vechiii se 
presupune a fi fost aședat la 
picioarele înălțimei. La, basa mu- 
rului, care o ingrădea spre Ră- 

“sărit, s'aii găsit mai multe luc- 

ruri, între cari: o statuie a 

zeiței Ceres, turnată în aramă, 

un număr mare de lespegi de 
marmoră săpate în relief şi 
represintând resboaele Roma- 

nilor cu popoarele de la: Du- 
nărea: un drum pe sub pământ, ' 
căptușit cu piatră şi cărămidă, 
pentru a întrețină comunicaţia 
cu orașul. În cetate s'aii mai 

“discoperit: o sub-terană, care 
conținea morinintele probabil 
ale unor înalte personaje ro- 
mane, judecând după valoarea 
obiectelor găsite în jurul res- 
turilor, şi cari erai foarte în- 
grămădite; o mulţime de bani 

„vechi de argint și de bronz, 

“purtând efigiile împăraţilor Tra- 

ian, Diocliţian, Constantin, Ar- 
cadiu etc. Aproape de o baie 

ȘI o casă de ape, ce aducea, 
apă din Siret prin ţevi de plumb, 
s'a mai găsit în oraș temeliele 
unui templu, care era închinat 

Venerei, idee conchisă din afla-
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rea în acest loc a unui Cupidon 
ținend fatla minței în mâni; 

- aseminea s'a mai aflat un mo- 
nument cu înscripții, a cărui 
basă era legată de trunchiul 
monumentului în chestiune cu 
un fus de fer, ce se.află în 
museul de Iaşi. 

După flo-românul Yoillant, 
care visitâ localitatea în al 5-lea 
„deceniă al secolului nostru, ce- 
tatea aceasta a fost ocupată de 
Romani în perioada, Antoninilor, 
şi în apropierea ei trebuie să 
fi fost o mare olărie, de unde 
și numirea de Tiglina (tegulina 
-— țiglă romană). Printre cără- 
midi 's'aii aflat unele purtând: 
numele cu degetul VVIIVII, ce 
ar însămna că fusese ocupată 
de legiunea a XIX. Dacă Dacia 
a fost ocupată în epoca Anto- 
pinilor de Romani în intregul 
ei, apoi desigur cetatea Tiri- 
ghina a fost unul din posturile 
militare cele mai înaintate la 
frontiera, imperiului, - sentinela 
câmpurilor întărite de la 7ro- 
mis, Rahel şi Tratanopolis sa 
Trianopolis. Înainte d'a fi ocu- 
pată Dacia de Romani, este. 
probabil să fi fost aice un sta- 
biliment gulic. Aseminea, pro- 

„ babilitate există că Romanii fun- 
dară aice un oraș cu numele 
Caput Bovis, dărîmat la pără- 
sirea, Daciei, care deveni după 
aceea Republica Galaţilor, apoi 

      

  

Cronica lui Hur pune cetatea 
Capul- Boului în stânga Dunărei 
la colțul natural S. V. al Mol- 
dovei, cel.mai apropiet de Moe- 
sia, și primul pârcălab! al ei 
a fost. Longin Boldur la înte- 
meerea, Republicei Moldovei sub 
Dragoș. 

O schiţă a planului topogra-" 
fic al ruinilor de la Gherghina 
a fost luată în 1837 de câtre : 
răposatul profesor din lași G. 
Săulescu, care s'a ocupat mult 
cu această chestiune. 

Posiţiunea acestei înălţimi 
este dominantă și încântătoare : 
de pe ea priveşti gara, Bărboși, 
grădinile orașului Galaţi așe- 
date spre Sud, în colţul dintre 
malurile stângi ale văilor Du- 
nărei și Siretului, fluviul și va- 
lea Dunărei pănă în spre înă]- 
țimile Bugeacului, Măcinului şi 
malurile Dunărei (v. « Dunărea 
și coastele Mărei- Negre » de 1t.- 
colonel de fiotilă M. Drăghi- 
cescu). - 

Gheţoaea : vale în cuprinsul te- 
ritoriului. com. Cudalbi, plasa 
Zimbru. 

Ghibărţeni : sat în com. Balin- 
tești, pl. Horincea, numără vro 
20 case şi o biserică (v. Balin- 
tești-com.). 

Gherghina şi în urmă" figlina. Ghibărțeni : proprietate particu- 
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lură de 1.072 hectare, în com. 
Balintești, pl. Horincea. 

Ghilanu : o. bucată de pământ 
aflătoare în jurul unei crâşme, 
ce vine pe drumul mare din- 

tre Cuca-Galaţi, pe teritoriul 

coin. Frumușiţa, pl. Prut, moșia 
Ijdileni, în hotar cu teritoriul 
com. Șivița. Crâșma, mai poartă 
numele și «la Moș Dumitru»; 

pământul din prejur însă se nu- 
meşte numai Ghilanu. 

Ghimia : gârlă lângă gura Pru- 
tului, în dreptul podului de tre: 
cere peste acest rii, de unde 
se alimentează lacul Brateș cu 
apă. 

"Numirea de Ghimia, după 
tradiţia populară, ar veni de la, 

"o corabie turcească înecată şi 
putredită . aice; câci în limba, 

turcă Ghimia vra-se-dică co= 
rabie. | 

Aice e şi punctul vamal 'su- 
cursal de la gura, Prutului. 

Ghingheştă : sat în com. Drăgu- 
șeni, pl. Zimbru, la, depărtare 
de vro 5 k.m. în spre N. de 
reședința comunală, cu 30 case, 
28 familii şi 132 suflete. Se po- 
vestește din bătrâni că rîpa pe 
care e aședat satul Ghingheşti: 
înainte se numia Rîpa hui Ghen- 
ghea, de la un căpitan de hai- 
duci cu acest nume, ce se adă- 
postia, adese-ori aice. Tot aice   

105. 

în timpurile de restriște din 
trecut, locuitorii gălățeni se a- 
dăpostiaii de groaza Tureilor. 
Într”o poesie întitulată ; „Isto- 
rie de patima Galaţilor « din 

„leat 1769 Noembrie 29 (v. re- 
vista „Gheorghe Lazăr“ din 

" Bârlad, Anul I, din 15 Octom- 
brie 1887), se citesc următoa- 
rele versuri: 

„Unu copil nu-si găseşte 
„alt părinte că jălește 

„Crucoroaea luă Șerban 

„În codru Ghenghii stă un an.* 

Ghiouoaea : o bucată de teri- 
torii în com. Băneasa, pl. Prut.. 

Gologân : pârăeş ce curge prin 
satul şi comuna Mânjina, plasa, 

Siret; isvorăște de pe teritoriul 
Măcișenilor şi se varsă în Geru, 
(v. num. respect.). 

| Gologanului (- Valea) : în cuprin- 
sul teritoriului com. Cudalbi, 

pl. Zimbru. 

Gologânu : moșie. particulară de 
de 190 hectare, în comuna Cu- 

dalbi, pl. Zimbru. 

Golăşei: sat, în com. Bujor, pl. 
Prut, cu 134 familii şi 628 su- 

Alete, o biserică și o şcoală(v. 

Bujor-com.). Acest sat e situat 
la 45" 52! 40” latitudine nor- 

dică și 250 24! 40” longitu- 

dine estică. Prin acest sat trece
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linia ferată Galaţi-Bărlad, având 
stație și aice. ! 

Golăşei : moșie particulară, 'for- 
mând un trup cu Pităroaea, de 

2.860 hectare, în com. Bujor, 
pl. Prut. i 

uești, pl. Horincea, la, depăr- 
"tare de vr'o 800 metri numai 

de reședința comunală, cu 41 fa- 

milii şi 155 suflete, are șio 
biserică (vedi Caradinești-co- 
mună)). 

Greaca : pârăeș în com. Braniștea, 
Gorneştă : sătișor, în com. Smulţi, 

pl. Zimbru, la depărtare de vr'o 

3 k.m. inai în spre V. de reșe- 

pl. Siret, aproape de coada băl- 
ţei Lozova. 

dința comunală, având numai | treaca : vale paralelă văici Lo- 
vro 9 case, locuite de foşti 

clăcaşi împroprietăriți, și o bi- 
serică (v. Smulţi-com.). 

Gorneşti : moșie particulară de 
715 hr, în com. Smulţi, plasa 
Zimbru. a       

Grăpeni: sat, în com. Cavadi- | 

H. 

„Zova, din com. Braniștea, pl. 
Siret, 

Gtruiului (- Valea) : în cuprinsul 
teritoriului satului Chirilești, din 

com. Rogojeni, pl. Horincea. 

Grumăzoaea : vale pe teritoriul 
com. Măstăcani, pl. Prut, 

Haiu: gârlă de scurgere în Prut| Hliza-Precista: 'moșioară a Sta- 
a bălței Rădianu, din com. Ro- 
gojeni, pl. Horincea. 

Hârşeşti : numirea vechia a sa-| 

tului Piscu (v. n. r.). 

Herătăului (- Valea) : în cuprinsul 
teritoriului com. Cudalbi, pl: 
Zimbru. 

Hindichiurilor (- Valea): pe te- 
ritorul com. Cudalbi, pl. Zimbru.     

tului de 27 hr. 6.274 m. p. (mai 
mult vii), în com. Fileşti, pl. 

Siret; arendă 925 lei pe an. 

Hodineanul: pădure (cu esenţă: 
salcie, plop, stejar și ulm), în 
cuprinsul com. Braniștea, pl. 
Siret. 

Holmul: deal pe teritoriul com. 
Bănea:a, pl. Prut. Acest deal 
începe de pe moşia Puţichioaea, . 
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com. Bujor, și merge coama lui 
pănă la Fântâna- Mare pe mo- 
şia Obrășeni (jud. 'Tutova), la 
cot. Moscu Holmul se. disface 
în două ramuri: o ramură care 
ține pănă la com. Slivna din 
sus, iar d'acolo se unește cu 
Holmul-Mare, iar altă ramură 

se mărginește cu Băneasa des- 
pre Răsărit. Ramurile Holmu- 
lui se mai numesc Hohvul-Ro- 

șiei și Hobhmnul-Oseştilor. Pe Hol- 
mul-Oseştilor se găsește o ri- 
dicătură mai pronunțată în lun- 
gime de vr'o 400 metri, a, cărei 
punct culminant e o movilă țu- 

guetă de pe care, cănd e at- 
mosfera curată, se văd, dupi, 

spusa sătenilor din partea lo- 

cului, regiunile cele mai depăr- 
tate, precum munţii Vrancei, 

chiar Balcanii şi locurile de 
peste Prut. 

Holmului (-Dealul): punct geo- 
desic spre S. V..de satul Chi- 
rilești, com. Rogojeni, pl. Ho- 
rincea. 

Horincea: pârăii ce-i dice și Hur- 
muz, isvorăște de lângă com. 

Lupești, pl. Horincea (punctul 

numit Fântâna- Mare), traver- 
sează partea de Răsărit a sa- 

tului Lupești, apoi trecând prin 

satele de pe valea, Horincei, se 
varsă în Prut lângă lacul So- 
vârca,; în jos de Rogojeni, după 

ce primeşte în el pârăeșele Re-|   
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cea, Mânzăteşti, Oarba şi Zoi- 
țana. 

Horincea: vale udată de pârăul 
cu acelaşi nume și pe care sunt 
așegate comunile Cavadineşti, 
Gănești, Prodănești, 'Țuţcani, 

Mălușteni și Lupeşti. Ea, începe 

de jos în sus de lângă satul 
Rogojeni. 

Horincea: plasă, a cărei numire 
vine de la pârăul și valea Ho- 
rincea. Ea ocupă partea nord- 
estică a judeţului și cuprinde 
10 comuni cu 29 sate, cu 2.959 
contribuabili, 4.192 capi de fa- 
milii și 16.607 suflete; reşe- 
dinţa la T. Berești. (v. Cuovur- 
lui-jud. şi n. r. ale comunilor 
şi satelor). 

Huetura : vale, în com. Cudalbi, 

„pl. Zimbru, aflătoare în partea 
de 8. V. a satului; ea începe 
de la poarta Cudalbilor (în 
drumul veștilor) și pănă în 

valea, Gerului, lângă poarta de 

la Comşa, şoseaua Cudalbi- 

Mânjina. 

Huleşti: sătişor de câte-va, case, 
fără a fi recunoscut ca cotună, 
mai sus de Z&rnești, com. Jo- 
răști, pl. Prut. 

Huleşti : moşie particulară de 608 | 
hr. 67 ar., în com. Jorăști, pl. 
Prut. 

x
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Humăria: deal, în com. Băleni, 
„Pl. Zimbru, spre N. V., lângă 

|Hurmuz : (vegi Horincea pâ- 
| rău), 

Suhuluiul cu apă, spre Măcişeni. | 

” | . 

Iazul de-pe-Cotros: un iezisor| 
întie com. Cucu și Pechea, pl. 
Siret. 

Iazul-Miclescului: lăcuşor cu 
baltă, ce-i dice și Chișteula- 
Vechii, între satele Ghibărţeni 

şi Pochișeani,. com. Balinteşti, 
pl. Horincea; atârnă de moșia 
Pochișcani. iar numele și-a 
luat de la proprietarul moşiei, 
d. C. “Miclescu. Suprafaţa lăcu- 

„Șorului e de vro 5 hectare. 

Iazul-Mânjinei: iezişor în partea, 
sudică a com. Mânjina, pl. Siret. 

Ibrian: moșie particulară cu 2 
trupuri, unul de 429 hr. şi altul 
de 250, în com. Tuluceşti, pl. 
Siret. 

Ijdilenilor (- Dealul): în cuprin- 
sul com. Framușiţa, pl. Prut, 

Ijdilenilor (- Valea): corespun- 
dentă dealului Omonim, €om. 
Frumușiţa, pl. Prut. 

Ijdileni: sat în com. Frumușiţa, 
pl. Prut, cu 77 familii şi 351 

“suflete; are vii frumoase cu 

Ei 

pomi fructiferi, în speciali nuci; 
aseminea âice e rateş îns&m- 
nat cu vumeroase fântâni de 
adăpare; prin sat trece șoseuua 
Judetuni respectivă. 

Ijdileni: moşie particulară de 
-Yro 3.000 hr. în com. Fru- 

mușiția. 

Imbralui (-Vilea): în purtea 
nord-vestică a com. Pechea, pl. 
Sivet; pe această vale sunt vii 
numeroase. 

Independenţa: comună rurală, 
în pl. Siret, la, distanță -de 24 
k.ra. pe şoseaua națională 'ce 
merge de la Galaţi în susul 
Moldovei; se mărgineşte la N... 
cu com. Sl. Conachi și cot. C. 
Negri, la E. Braniștea și la S$. 
V: riul Siret. Afară de Siret, 
udă această comună, și pârăele 
Geru și Suhuluiul. 

Îndependenţa este înfiinţată, 
în anul 1879, pe moșia Statu- 
lui Maxineni, în amintirea res- 
boiului pentru îndependenţă 
(1877/78) și e formată din în- 
surăței. împroprietăriți în acel 
an (în număr de 261), precum
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și din foști clăcași (135) aive- 
chilor sute Mâăxineni și Penei, 

disființate din causa inundaţii- 
lor Siretului, în apropierea, ca- 
rula se găsiaii. 

Trei cotuni formează această 
comună:  Îndependenţa (reşe- |. 
dința), Vusile Alezandri. (for- 
mată, tot din însurăţei la 1879) 
şi Breunu (sat. mai vechii). Nu- 
mărul contribuabililor e de 323, 
familii 534 cu 2.124 suflete, 
din cari 1.089 bărbaţi, 1.037 
femei, 1.170 necăsătoriți, $70 
căsătoriți, 83 veduvi, 1 divor= 
țat, 259 cu sciință de carte și 
1.869 fară. Străini nu se-gă- 
sesc în Îndependenţa de cât 2 
israiliţi | 

Suprafaţa teritoriului com. 
Îndependența e de 6.844 hec- 
tare, din cani 3.576 hr. 8 ur. 
arabile, 2.391 hr. 26 ar. emaș, 
720 hr. 45 ar. fenețe, 69 hr. 
păduri, 24 hr. 34 ar, vii şi 12 
hr. 88 ar. grădinării de zar- 
zavaturi, osebit de vetrele sa- 
telor. Proprietăţi mari particu- 
lare uu există; “Statul posedă 
moșiile Viorica și Măzineni. 

Vitele acestei comuni se ci- 
frează la 2,851 capite. 

În com. Independenţa, sunt 
13 crâșme şi o moară cu aburi; 
în 1889 s'a înființat un iarmo- 
voc (bâlcii) anual, care ţine de 
la 8 Septembrie (SF Măria- 
Mică) pănă la 14 a aceleași 
luni (Diua Crucei). Pe lângă, re-   

ședința comunală trece drumul 
„de fer, ce merge în susul Mol- 

dovei, fiind lângă sat chiar 
gara Independenţa. 

Bugetul comunal se bulan- 

sează la venituri cu 7.4701. şi 
la cheltuieli 7.258 lei 90 bani 
Dările directe totale 8.265 lei 
35 bani. 

Biserici 3: Sf. Împtrați în 
Independenţa, (zidită de la 24 
lanuarie 1886 și sfințită la 17 
Septembrie 1889), Pr. Cuv. Pu- 
ruschiva în Braina (vechiă). şi 
Sf. Treime în V. Alexandri (în 
stare de construcție) ; biserica 
din Independenţa are 17 talci 
pâment, cea dinu Bruina 81; 

întreaga comună -constituie o - 

parohie, cu catedrala Sf. Voe- - 
vogi, un preut paroh, un preut 
ajutor și 5 cântăreţi. _ 

Şcoli 2: una de 'băeţi și alta 
de fete; ceu de băeţi avea în 
1889 elevi regulaţi 66 din 77 
înscrisi; cea de fete cu 27 eleve; 

şcoaţa de băeţi are 6 fălci pă- 

mânt; aseminea sunt 6 fălci 
pentru aceeași destinaţie în cot. 
V. Alexandri, de și nu se află 

pănă agi. 

Independenţa : satul principal şi 

„reședința comunei cu același 

nume, pl. Siret, cu 451 familii 
și 1.787 suflete; e un sat noi 
(din 1879), format pe un plan 
frumos, cu strade largi și deepte,
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case aliniate și sistematic con- 
struite; are o. biserică şi o 
școală. Suprafaţa teritoriului ce-i 
aparține -e de 4.826 hr, 92 ar. 
(v. Independenţă-com..). 

Isgon: moșie particulară de 600 

J. 

Jirului (Dealul): în com. Băneasa, 
pl. Prut, începe de la Golăşei, 
com. Bujor, și se finește la Cru- 
ceanu, în jud. Tutova, 

Jorăşti: comună rurală, în ph 
Prut, la 65 k.m. de la Galaţi, 
pe valea Covurluiului-cu-apă 
sau a Jorășilor, se limitează 
la N. cu jud. Tutova, la E. cu 
Balintești și Băneasa, la $..-E. 
cu Bujor și la V. cu Verlezi şi 
Crăești. Apa ce o udă e Covur- 

- luiul-cu-upă. Această, comună, e 
formată din trei cotuni “cară, 
în linie sud - nordică, sun: 
Lunca, Jorăști şi Zârneşti; mai 
sus de Zârnești, se mai află 
câte-va case) la Huleşti, dar nu 
sunt recunoscute ca cotună a- 
parte. Sătenii din Jorăşti sunt 
răzași, din cele-l-alte cotuni 
foști clăcași împroprietăriți. Nu- |, 
mărul contribuabililor 395, fa- 
„milii 451 cu 1,769 suflete, din 
cari 895 bărbaţi, 874 femei, 921 
necăsătoriți, 708 căsătoriţi, 139 

    

hectare, în com. Braniștea, pl. 
Siret ; e renumită prin fânul ce 
produce. 

| Itegtă : vale spre Nord de co- 
muuna Băleui, între aceasta și 
Crăeşti. 

văduvi, 1 divorțat, 214 cărtu- 
rari, 1.555 necărturari. Sunt și 

„3 familii de israiliți cu 11. su- 
fete. | 

Pământul de aice e năsipos; 
situația lui e dealuri și văi; pe 
valea Jorăștilor sunt și băltiţe 
cu sălcii numeroase. Locurile 
sunt favorabile agriculturei și 
crescerei vitelor, mai ales pe 
valea Covurhiiului-cu-apă, unde 
se găsesc și fânețe minunate; 
păduri sunt, dar cu copaci mici 
și rari. Suprafaţa, totală a te- 
ritoriului se calculează la 6.274 
hectare, din cari 4.389 arabile, 
264 sterpe ripoase, 138, vii, 
46 fenețe, 394 emaș, 962 pă- 
duri și restul vetrele satelor. 
Proprietăţi mari sunt: Lunca, 
Hulești și Roşia; Statul posedă 
moșiile Zerneşti, Perișenă şi 
Chişteala (3. n. r.). 

Vitele com. Jorăşti se socot 
în total la 5.059 capite, 

Veniturile comunale se - ri- 
dică” la 5.040 1., iar cheltuielile
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la 4.878. Dările directe. în to- 
tal 11.354 |. 66 b. 

Biserici 3: Sf. Împărați în 
Jorăști, zidită din 1840-41 de 
obștia satului ; Sf. Zrei- Ierarhi 

tot în Jorăști, “construită din 
1816 prin stăruința tăminaru- 

“lui V. Cernat; şi Sf. Nicolai 
în Ianca, zidită în.1881 de 

proprietarul respectiv d. loan 
Plesnilă, plugar distins al ju- 
deţului Covurluii ; bisericile din 
Jorăști se bucură de pământul 
rural din Zârnești, unde aii fost 

mai înainte două monastiri, adi 

disființate. Întreaga comună for- | 
mează o parohie, cu catedrala 
Sf. Împărați, un preut paroh,   

un preut ajutor și 4 cântăreți. 
Școala e una singură, mixtă, 

cu 37 elevi regulați din 80 
înscrişi. 

Jorăştă: satul principal și reșe- 
dința comunei cu același: nume, 

„pl. Prut, cu 308 familii și 1.431 

suflete, 2 biserici și o școală 
(v. Jorăști com.). 

Jorăştilor -(Valea): în cuprin- 
sul teritoriului comunei omo- 

nime, pl. Prut; în linie ascen- 
dentă, valea aceasta începe de 
aproape de Bujor şi e. străbă- 
tută de pârăul Covurluiul-cu- 
apă. 

E 

Lacu-Bânjei: baltă formată din 
v&rsăturile Prutului în cuprin- 

sul teritoriului com. Folteşti, 

pl. Prut. 

Lacu-Cânepei: hbăltiță -formată 
„din vă&rsăturile Prutului, în cup- 

rinsul com. Măstăcani, pl. Prut. 

Lacu-Cânipăriei: baltă formată 
din revărsările Prutului, în com. 
Foltești, pl. Prut. 

Lăcu-Ingrădit: un mic lac pe 
dealul dintre com. Țuţeani și 
Măluşteni, pl. Horincea. Despre 

acest lăcușor legenda populară | 
  

spune că în vechime era o apă 

mare, așa că, pe timpul Tăta- 

rilor, un tatar ducând maj multe 
vite să le adăpe, s'ar fi înecat 
toate în el; după care; tatarul, 

adunând părul vitelor înecate, 
ar fi astupat, cu el isvorul la- 
cului. La uscăciune, acest lac: 

e aproape secat. 

Lacul-Lung: baltă formată din - 
r&vărsările Prutului,. în - com. 
Foltești, pl. Prut. , 

, 

Lacul-Mare : iaz pe valea Co- 
vurluiului-sec, între com. Vâr= 

lezi și Bujor, apărţinând (ca
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hotar) ambelor comuni; acest 
iaz seacă la uscăciune. 

Lacul -artificial - de-la-Bujor: 
(v. Bujor-com.). + 

Lacul-Săleiilor : băltiţă formată 
din v&rsăturile Prutului, pe te- 
ritoriul com. Măstăcani şi Fol- 
tești, pl. Prut. 

Leahu: baltă formată din r&văr- 
sările Prutului, în com. Rogo- 
Jeni, pl. Horincea. 

Lahânii : moșie particalară în 
com. Smulți, pl.. Zimbru; din 
partea nordică a acestei moșii 
isvorăște pârăul Suhuluiul-sec. 

Liscovul: pârăeş, ce isvorăște 
din com. Blăgești (jud. Tutova) 
şi se varsă în satul Grăpeni, 
com. Cavadinești, pl. Horiricea. 

Liscovului (- Valea) : în cuprinsul 
teritoriului com. Țuţeani, pl. 
Horincea. 

Lozova: vale în com, Braniștea, 
pl. Siret, ce începe de pe teri-       toriul com. Cuca, (SI. Ventunu). 

“Lozova;: pârăeș, 'ce curge prin 
mijlocul: văiei omonime și care 
e plin cu apă numai pe timpuri 
pluivase; el se varsă în “gârla 
Bârlădel, apoi în Siret la YV. 
de Șerbești, 

Lozova : baltă formată de pâră- 
eșul cu același nume, la V. N. 
Braniștei, pl. Siret, lungă, de 
4 kilometai și lată de un km. ; 
conţine pește de diferite specii 

“(mai ales când 'debordează Si- 
„retul), stuf și papură. 

Lozovă : sat, în comm, Braniștea, 
pl. Siret, format de însurăţei 
la 1879; totuși și mai înainte 
a existat aice un sat cu aceeaşi 
numire, dar, din causa asupri- 
rilor, n'a putut sta aice lo- 
cuitorii, ci ai emigrat la Ga- 
laţi, formând mahalaua nord- 
vestică a orașului numită Lo- 
Z0ventă. 

Suprafaţa teritoriului ce a- 
parține acestui sat e de 89 hr.; 
numără 21 case, 25 familii cu 
89 suflete (v. Bruniștea-com.). * 

Lozoviţa: vale, pe careu e așe- 
dat satul Costache-Negri,. com. 
Tulucești, pl. Siret. 

Lozovâ-Tipegtă: moșie a Statu- 
lui, în căm. Braniștea, pl. Siret, 
foastă pendinte de episcopia 
Romanului, împreună cu moșia 
Braniștea de 5.698 hr. 7.850 
m. p. (din cari 486 pădure); 
arendă 75.000 lei. 

Lunea: sat, în com, “Jorăşti, pl 
Prut, cu 61 familii şi 236 su- 
filete, are o biserică (v. Jorăşti- 
com.).
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Lunca: moșie particulară de 2.148 
hectare, în com. Jorăști, - pl. |. 
Prut, 

Lungul: pădure în com. Bra- 
niștea, pl. Siret. 

Lupeşti: comună rurală, în pl. 
Horincea, la distanță de aproape 
100 kilometri de la Galaţi, co- 

- muna cea mai extremă a jud. 
Covurluiă; se limitează la N. 
şi V. cu com. Epurenii și Obâr- 
șenii (jud. Tutova), la S. cu 
cot. Șipotele, (com. Berești) și 
la E. cu Măluștenii. La Lupeșşti 
e fundul Horincei. Această co- 
mună e udată de pârăul Ho- 
rincea, cu afluenții săi pârăeșele 
lecea, și Mânzătești. Trei co- 
tuni fac parte din ea: Mânză- 
ești, Lupești (reședința) şi Ghe- 
reusea, depărtate una de alta: 
de la Mânzătești la Lupeşti 4 
k.m., de la Lupești la Ghe- 
veasca 5 k. m., de la Mânză- 
tești la Ghereasca, 7. Se crede | 
că satele Lupești și Mânzătești 
datează, pe peste 200 ani; Ghe- 
reasca, fiind schit călugăresc, 
în urma, secularisărei, deveni 
proprietatea Statului, 

Populaţia com. Lupeşti se 
specifică ast-fel: contribuabili 
259, familii 425 cu 1.496 suf- 
lete, din cari 753 bărbaţi, 743 

„femei, 784 necăsătoriți, 578 că- 
sătoriți, 134 v&duvi, 115 sciu- 

% 

  

      

tori de carte, 1.381 nesciutori. 
Israiliți 3 | 

Natura, terenului de aice e 
argiloasă, calcaroasă, humoasă 
și năsipoasă. Suprafaţa terito- 
riului e de 1.950 hectare, ast- 
fel specificate după întrebuin- 
țare : arabile 1.022 hr. 21 ar, 
pădure 472, emaș 69 hr. 50 ar., 
feneaţă 77, vii 140, livegli, gră- 
dini de. zarzavaturi, vetrele sa- 
telor și pământ netrebnic 170. 
Din acestea, 715 hectare apar» 
țin proprietăţei mari și 1.235 hr. 
75 arii proprietăței mici. Pro- 
„prietar mare e numai Statul cu 
moșia Ghereasca (. n. r.); în- 
colo, afară de câţi-va proprie- 
tari mijlocii, nu 'sunt în această 
comună, de cât proprietari mici, 
rezași în majoritate și puţini 
foști clăcași împroprietăriți (de 
aceștia la Ghereasca mai ales). 

Sămănăturile mai obicinuite 
sunt : secară, grâu, pPopuşoi, orz, 
cânepă ete., din cari se produce 
în mijlocii 2.597 hectolitri se- 
cară, 843 grâii, '11.800 popu- 
șoi, 1.760 orz, 380 ovăz şi 60 
cânepă. Recolta medie pe hec- 
tar: secară 12 hectolitri, grâti 
15, ovăz 18, orz 12 și popușoi 
16. Dintre legume, se cultivă, 
afară de cele ordinare, şi car- 
toafe, sfecle,: varză ete. 

Statistica vitelor arată 918 
capite, și anume: 356 boui, 
198 vaci, 67 junci, 7 junce, 44 
gonitori, 31 gonitoare, 78 mânzi, | 

N Ş
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14 mânzate, 62 viței, 1 bivo- 
liță, 608 oui, 46 capre, 31 ber- 

beci, cai 25. 

Pluguri 107, toate de sistem 

vechii ; crâşme 2 și o prăvălie de 

manufactură și băcănie ; func- 
ţionează o moară cu produs a- 

nual de 600—700 lei; sunt și 
„meseriași săteni; femeile cul- 

tivă gândacii de mătasă, câ- 
nepa și inul (acesta mai pu- 
țin) ; vr'o 10 locuitori se ocupă 

cu albinăritul, producând anual 
ca la 40—45 kilograme miere 
și vro 25 kgr. ceară, 

Veniturile comunale se rădică 

la 4.310 |. pe an, cheltuielile 
la, 4:1521. 10 b. Dările directe 
în total 6.870 ]. 9% b. 

Biserici 3: Adormirea Maicei 
Domnului în Lupeşti, datează 

de vr'o 160 ani; Sf. Nicolai în 

Mânzătești, de 152 ani; și Sf. 
Gheorghe în Ghereasca, fiin- 

țează de vr'o 83 ani; pământ 

rural are numai biserica din 
Ghereasca, carea însă, neavând 

cler special, acest pământ ser- 

vește clerului din Lupești ; co- 
muna, aceasta, împreună cu cot. 

Șipotele din com. Bereşti, for- 
mează o parohie, cu catedrala 

Adormirea, un preut paroh, 

M. 

Malcaşi : baltă în com. Oancea 

şi Vlădești, jumătate la o co- 

mună, jumătate la alta, pl. Prut, 

  
  

„un preut ajutor şi 5 cântăreți. 
Școală e una singură, mixtă, 

în reședința comunală, cu-15 
elevi regulaţi din 25 înmatri- 

culați; are 3 hectare de pă- 
mânt; de la înființare pănă adi 

a produs 7 absolvenţi de curs 
complect, 

În cuprinsul acestei comuni, 
fiind numai căi comunale și 
vecino-comunale, cele mai în- 

semnate sunt cele ce duc spre 

Mălușteni, spre cot. Pleșea (jud. 
Tutova), Prodănești, Bârlad și 
Ghereasca, 

Lupeşti : satul principal și reşe- 
dința comunei cu același nume, 

pl. Horincea, are 160 familii și 

640 suflete, o biserică şi o școală 
(9. Lupeşti-com.). | 

Lupoaeâ : vale în com. Bursu- 

cani, pl. Zimbru, înfundată spre 
E. şi deschisă spre V., în apro- 
piere de satul Bursucani; din 

fundul acestei văi .ie nascere o 

apă mică (în forma unui pâ- 

răeș), care contribuie și ea la 
formarea Suhuluiului-sec. Valea, 
aceasta înainte era acoperită cu 

pădure, dar agi e loc de hrană 
şi de emaș. 

formată de v&rsăturile Prutului ; 

are întindere vr'o 600 fălci; 

conţine stuf de cea mai bună
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cualitate, fân și puţin peşte.. 
Multe din bălțile aceste nu 

se formează direct din Prut, ci 

una din alta. Când apa e mare, 
formează aproape o singură 
masă de apă, conţinend pește 
venit. din Prut; la secetă însă 
seacă cele mai multe din. ele 
ŞI paşc vitele pe acolo. 

Maţa : baltă, în com. Rogojeni, 
pl. Horincea, aproape de Ră- 
dianu, de care se disparte prin 
stuifărie ; din acestea, ântâia se | 
află în spre com. Cârja, iar 
Rădianu spre Blăgești (j. Tu- 
tova), amândouă însă aproape 
de Vădeni: 

Mâvromol: sat în com. Cuca, 
pl. Siret, cu 25 familii și 118 
suflete (v. Cuca-com.). 

* Mavromol: moșie a Statului de! 
160 hr. (osebit de pădure 3571, 
hr.), în com. Fârțăneşti, pl. 
Prut; arendă 3.000 lei. 

„ Mavromolce-i dice și Cuca Mică: 
moșie a Statului de 60 bhr., în 
com. Cuca, pl. Siret; arendă 
700 'lei. 

„ Măcişenilor (- Valea): pe, carea 
-e Situat satul cu acelaşi nume. 

Măcigeni : com. rurală, în pl. 
Zimbru, la 65 k. m. de la Ga- 
laţi, se hotărăște la N. cu Smul- | 

„ dalbii. Are țrei cotuni: 

  

  

ţii, la E. Bălenii, la S. V. Cu- 
Măcs- 

șeni (reşedinţa), Corni şi Ur- 
leşti. Măcișenii e așegat; pe valea, 
omonimă, de unde curge o ra- 
mură a pârăului Geru (ce în- 
cepe chiar din acest sat); Corni 
se găsește pe valea Smulţilor, 
pe unde curge Suhuluiul; iar 
Urleştii ceva mai sus de Corni. . 
Locuitorii acestei comuni sunt 
toţi foști clăcași; contribuabili 
214, familii 418 cu 1.523 suflete, 
din: cari 800 bărbaţi, 723 femei, 
758 necăsătoriți, 679 căsătoriți, 
86 văduvi, 180 cu sciință de 
carte, 1.343 fără. În Corni sunt 
148 capi de familii cu 551 
suflete. În Măcişeni sunt 3 fa- 
milii israilite cu 8 suflete. Su- 
prafaţa, teritoriului com. Măci- 

.șeni se calculează la, 7.220 hr., 
„din cari 4.504 ale proprietăţei 
mari și restul -ale sătenilor. * 
Proprietăţi mari sunt trei, cari 
ai aceleași numiri ca și cotu- 

„mile respective.. Pământul e mai 
mult arabil și pășune; păduri | 
sunt vro 3571, hr. la Măcișeni 
și 286 la Corni; vii 861, hr, 
cari în 1889 aii produs 12.000 
vedre de vin. 

Se sgamână aice puţin grâă, 
mai mult secară, orz şi popușoi; 
proprietarii mari seamână, însă 
și grâi de toamnă (Banat) pre- 
cum, și: puţin arnăut. 

Vitele sunt: 6 tauri, 901: boui, : 
372 vaci, 24 junci, 2 junce, 6 

*
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gonitori, 1 gonitoare, 12 mân- 
zați, 19 mânzate și 6 viței; 
3 harmasari, 74 epe, 79 cai; 
18 berb:ci, 582 vui, 42 capre. 

Crâșme 6, prăvălii cu manu- 
factură 2 (ţinute de evrei), mori 
cu aburi 2, maşini agricole 16 
(la proprietarii mari), pluguri 
de fer la săteni nici unul; câ- 
nepa și albinile se cultivă puţin, 
inul de loc; iarna locuitorii se 
ocupă aproape numai cu scoa- 
terea rădăcinilor de copaci, pe 
cari le -vând la orașe. 

Veniturile comunale în 1889 
și 1890 1. 5.620, cheltuielile: 
5.489. 1. 18 b. Contribuțiile di- 
recte 12.439 ]. 7 b. 

În cot. Măcişeni (reședința 
comunală), nu este pănă adi nică 
bișerită, nică şcoală; în mijlocul 
satului e aninat un clopot mare, 
care servește ca anunciator re- 
ligios pentru biserica din .cvt. 
vecină Corni (la 2 k. m. depăr. 
tare). În cele-l-alte cotuni este 
câte o biserică: Sf. Voevodi 
în Corni, zidită în 1844 de să- 

teni împreună cu arendașul de 
atunci Iordache Balaban; şi 8/. 
Nicolai în Urleşti; ambele bi- 
serici cu pământ rural; întreaga 
comună formează o parohie, cu 
un preut paroh, un preut aju- 
tor și 4 cântăreţi. 

Măcişeni: sas și reședința comu- 
nei cu același nume, pl. Zimbru, 
aședat pe valea Măcişenilor, pe 

? 

    

unde curge o ramură a pârău- 
lui Geru. Întinderea _teritoriu- 
lui «ce aparţine satului: e de 
3.028 hectare, din cari 454 ale 
proprietăței mici și vestul ale 
proprietăței mari (v. Jăcişeni- 
com). 

Măcişeni: moșie particulară de 
2.574 hr., în-com omonimă, 

Mălina: vale în cuprinsul co:m. 
Pileşti și Tulucești, pl. Siret. 

Mălina: pârăeș, ce străbâte va- 
lea cu acelaşi nume, trece pe 
la E. de Şendreni (Serdaru), 

"com, Fileşti şi, după ce for- 
mează balta Mălina, se varsă 
în Siret. ” | 

Mălina: baltă formată de pâră- 
eșul omonim, în com. Filești, 
pl. Siret. 

Măluşteni: comună “rurală, în 
pl. Horincea, Ja 98 k.m. dela 
Galaţi, una dintre comunile ex- 
treme nordice ale jud. Covur- 
luiăi, se mărginește la N. cu jud. 
Tutova, la V. cu com. Țuţcani, 

“la S. Prodănești și Berești și la, 
V. Lupești. Un singur sat ră- 
zășesc. formează 'această co- 
mună, care e una din cele mai 
mici ale județului ; numărul con- 
tribuabililor săi e de 151, fa- 
milii 215 cu 900 suflete, din 
cari 447 bărbaţi, 453 femei,
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491 necăsătoriți, 349 căsătoriți, 
57 v&duvi, 44 sciă carte, 856 
nu. Un singur evrei e în Mă- 
luşteni. 

Terenul Măluștenilor e foarte 
ridicat, aproape muntos şi îm- 
podobit cu arbori fiuctiferi; 
natura solului e mai mult nă- 
sipoasă; ceva caractiristie gă- 
sești mai ales*pe vârful dealu- 
lui dintre Măluşteni şi Țuţeani: 
năsipul e uşa de mare, în cât 

- roatele trăsurei, când străbaţi 
acest drum, întră de o palmă 
şi ceva în năsip; găsești apoi 
în aceeași regiune și plantele 
de munte și cele de șes şi baltă: 

" alăturea cu falnicul stejar, în- 
tâlneşti salcâmul locurilor se- 
cetoase ca'şi salcia părților băl- 
toase. Vii sunt în întindere -de 
128'/, hectare. Proprietăţi mari 
nu există, 

Numărul total al vitelor e 
de 585 capite. În genere locui- 
torii acestei comuni stai cam 
răi, din lipsă de pământ îndes- 
tulător pentru cultură şi pă- 
şunat. 

Femeile ca la 25%, se ocupă 
cu cultura vermilor de mătasă; | 
mai toate: măluștenencele însă, 
lucrează inul şi cânepa. 

Veniturile comunale se urcă 
la 2.186 lei, cheltuielile 2.134. 
Dările directe în total 3.483 1. 
80 b. 

E o singură biserică î în Mă- 
lușteni, Sf. Nicolai, zidită, în 

Mănălachi (- Valea lui): 

  

  

T 

1814 de vornicul Iordache Liga; 
parohia Mălușteni are un preut 
şi 2 cântăreți, 

Şcoală iarăși una, mixtă, cu 
52 elevi înscriși, din cari ur- 
mează regulat prea puţini. 

Drumurile vecinale sunt cele 
„ce duc la Lupești, Țuţeani și 
 Rânzești. 

în cu- 

prinsul teritoriului com. Tulu- 
" cești, pl. Siret, 

Măstăcani : comună rurală, în pl. 
Prut, în partea nordică a lăcu- 
lui Covurlui, faţă în față cu 
Folteştii și la distanță de 40 
k. m. de la Galaţi, se mărgi- 
nește la E. cu Prutul, având în 
faţă satul basarabean numit Va- 
dul-lui-Isac și cu cotuna Bră- 
nești (com. Vlădești), la V. cu 

„Cuca, la S. cu Foltești şila N. cu 
cotuna Roșcani (com. Vlădești), 

Apele ce udă această comună, 
sunt : lacul Covurluiă, atingân- 
d'o în părțile nordică și estică; 
bălțile Pestriţele, Pârliturile, Ca- 
vasu şi Vlasca, aflătoare în șe- 

- sul Prutulai și formate prin văr- 
săturile sale ; pârăul Covurlui 

“și pârăeșul Părul sai Valea- 
Părului. Ea este formată din 

„trei cotuni : Măstăcani (reşe- |, 
dinţa) Chiraftei şi Drăculești 
sai folica, depărtate de reşe- 
dința comunală a doua numai 
cu Yr'o 300 metri şi a treia cu
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2 k. m, Sătenii de aice se îm- 
part așa: la Măstăcani răzăși, 
la Chiraftei foști clăcași îm- 
proprietăriți, la Drăculeşti sim- 
pli servitori ai proprietăței mari. 
Numărul total al caselor 518, 
contribuabili 378, familii 545 
cu 2.225 suflete, din cari 1.126 

"bărbaţi, 1.099 femei ; 1.132 ne- 
căsătoriți, 985 căsătoriţi, 168 
văduvi ; 216 sciă carte, 2.009 nu. 
Străini sunt vro 7 inși, creş- 
tini de diverse naționalități ; nici 
un evreii însă. o 

Situaţia teritoriului acestei 
comuni se caracterizează ast- 
fel : la Măstăcani : şes şi vale, 
Chiraftei mai mult dealuri şi 
Drăculeşti platoii ridicat și şes | 

Natura solului, 
afară de șesul Prutului, unde el. 

__ (al. Prutului). 

“neagră-băltoasă, încolo e nă- 
sipo-argiloasă, şi pe alocurea 
aimestecătură, cu prundiș mic. 

Suprafaţa, întreagă teritorială 
se cifrează la: 5.005 hectare, 
din cari arabile 2.582, vii 194, 
feneaţă 225, bălță și stufărie 129, 
'emaș 385, vetre de sate 243, 
pădure 991, tufăriş 257. Din 
acestea, 3.135 hr. aparţin pro- 
prietăței mari și 1.260 propri- 

„etăței mici. Proprietatea are 
e represintată prin moșiile Clu- 
rajtei și Drăculeşti. 

. Producţia agricolă în 1888/89 
„a fost 1.290hl. grâă, 3.650 se- 
cară, 2.200 orz, 5. 706 popușoi, 
210 ovăz, 18 cânepă, 24.580 kg. 

  

  

cartoafe, 12.400 fusole, 900 linte; 
vin 6.800 hectolitri. Recolta mij- 
locie pe hectar grâă ȘI secară 
12 hectolitri, orz, ovăz şi po- 
pușoi 16; vin 35 la pogon. 

Pe lângă plugărie, crescerea 
vitelor și cultura viilor, locui- 
torii de aice se mai ocupă și 
cu pescăria, facerea, rogojinilor, 
cosirea stufului și cărăușia, 

Crâşme sunt 4 și o prăvălie 
cu diverse mărfuri; ca mese- 
riași se află : 2 croitori, 2 co- 
jocari, 4 dogari, 2 tâmplari şi . 
mai mulți ferari; e şi un ca- 
zan de fabricat rachiu; albine | 
se cultivă prea puţin, aseminea 
și gândaci de mătase; puţine 

„femei lucrează inul, cânepa mai 
mai multe; cu ţesăturile casnice 
însă, precum și cu lăptăria şi 
crescerea paserilor se ocupă mai 
toate. Ca, unelte agricole se află 
o mașină de treer, una de bă- 
tut popușoi și o vânturătoare, 
150 pluguri, din cari 16 siste- 
matice. 

„Bugetul comunal se cifrează 
la venituri cu 13.489 1. 94 b. 
și la cheltuieli 13.251 1. 89 b. 
contribuţiile directe totale lei 
9.186 b. 44. 

Biserici 2: în Măstăcani ȘI 
Chiraftei, ambele cu patronul 
Sf. Voevogi; cea din Măstă- 
cani zidită din 1802—1805 de 
câtre 'văzașii locali, de ceamur, 
învălită cu stuf, în stare rea, 
are 5 fălci pământ date de ob-
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știa, satului; cea din Chiraftei, 
construită în 1823 de familia, 

d-lui A.- Codreanu, proprietarul 
moșiei, cu S"/, fălci pământ ru- 
ral; după noua aședare a pa- 
rohiilor, com. Măstăcani for- 
mând o parohie, cu catedrala 
Sf. Voevodi din reşedinţă, i s'a, 

fixat un preut paroh, un preut 

ajutor şi 4 cântăreți. 
Școli iarăşi 2: una, de băeți 

şi alta de fete, ambele în re- 

şedinţa comunală; cea de bă- 
eţi. din 1 Decembrie 1865, în 

1888/89 avea: 94 elevi înmatri- 

culați, din cari urmaii regulat 
80—85,: presenți la examine 
66, promovați 36, şcoală fără 
pământ; cea de fete din. 10 
Octombrie 1870, cu 71 copile 

“înscrise, din: cari cu frecu- 

ență regulată 10—15, promo- 
vate 3. 

Această comună este străbă- 
tută de calea județeană Galaţi- 
Bujor-Bârlad, care trece pe mo- 
șia, Chiraftei pe o lungime de 
vro 3 k. m.; aseminea și Ga- 

laţi-Fălciii prin moșia Drăculeşti, 
iarăși vro 3 k.m. 

Măstăcani: sut răzășese și reşe- 
dinţa comunei cu acelaşi nume, 
cu 341 case locuite de 368 fa- 
milii cu 1.558 suflete: Intinde- 

derea moșiei ce-i aparţine e de 
859 hectare; are o biserică și 
două şcoli V. C. Măstăcani- 
com,).   
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iMăturei (- Valea): a cărei fund 
este despre Mânzăteşti, com. 
Impești, pl. Horincea; ea dă 
în valea Chinejei la N. de $. 
Berești. 

| Măxineni : moşie a Statului, foastă 
pendinte de monastirea Bistriţa, 
cu 3.562 hr. (din cari 37 hr. 
pădure și 374, vii), în com. 
Independenţa, pl. Siret; se a- 
rendează cu 50.000 lei. 

Măxineni: fost sat și comună în 
pl. Siret, lângă Piscu, disfiinţat 
de câţi-va ani, din causa inunda- 
țiilor Siretului (v. Independența- 
com.). El se compunea din co- 
tunile Măzineni, Brăina şi Vi- 

orica, 

Din acest sat a, fost originar 
răposatul Ioan Maxim, profesor 
distins de limba latină la, liceul 
Sf. Sava din Bucureşti și mem- 

bru al Academiei Române. El 
era fiul preutului C. Mazim. 

Mânăstireni sai Mânăstirea 
Tuţeani: sat în com. Țuţeani, 
pl. Horincea, la depărtare de 
un kilometru și jum. de reșe- 

“dinţa comunală, cu 305 suflete 
şi 1 biserică. 

În privirea înființărei acestui 
sat, legenda populară spune că 

Țuţeu, întemeetorul satului Țuţ- 
cani (7. n. r.) a căsătorit pe 

sora sa Chindia cu un grec Po-
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lihronie şi, fiind-că din această 
„căsătorie nu sa, născut niciun 

copil, Chindia a făcut o 'mo- 
nastire mică de maice, pe lo- 
cul care vine pe coasta văiei 
despre Liscov, dăruind partea 
sa de moșie călugăriţelor; a- 
cestui aședământ i-a rămas nu- 
„mele de Mânăstirea Țuţeani. 
Cu timpul monastirea s'a, dis- 
ființat şi fiind-că mai mulţi ră- 
zăși a luat pământ acolo, s'a 
înființat satul respectiv. Se dice 
că în mijlocul monaștirei este 
o piatră, pe care stă scris tot 
istoricul acestor împrejurări, 
dar e confundată adânc în pă- 
mânt, din causă că biserica a 
fost. prefăcută de trei ori, 

Mândreşti: fost sat, ai cărui lo- 
cuitori aii contribuit la forma- 
rea Piscului de adi, pl. Siret. 

Mânjinâ: comună rurală, în pl. 
” Siret, la 43 kilometri de la Ga- 

laţi, se hotărește Ja V. cu pâ- 
răul Geru, ce o disparte de 
com. Câlmăţui (j. Tecuciă,, la 
N. Cudalbii, la E. cot. Oasele 
(com. Cuca) şi com. Pechea, şi 
la S. SI. Conachi. Drumul câtre 
Mânjina trece prin o vale nu- | 
mită  Potârnichea; prin acest 
sat curge pârăeșul (ologan, ce 
formează și Juzul Mânjinei. 

Constituită din un singur sat 
locuit de foști clăcași, această co- 
mună e una din cele mai mici ale 

    

jud. Covurlui; numără 175 case, 
144 contribuabili, 196 familii 
cu 800 suflete, din cari 406 
bărbaţi, 394 femei, 416 necă- 
sătoriți, 342 căsătoriţi, 41 v&- 
duvi, 1 divorţat, 61 cu sciință, 

“de carte, 739 fără. Evrei sunt 
2 familii cu 11 suflete. 

Suprafaţa teritoriului Mân- 
jinei e de 6.239 hectare, din 
cari 4.234 arabile, 1.500 emaș, 
415 fânețe, 25 vii şi 60 vatra 
satului; pădure mai de loc. Din 
acestea, 5.720 hr._sunt ale pro- 
prietarilor mari, şi 514 ale pro- 
prietarilor mici. Proprietăţi mari 
sunt: moșiile Mânjina, Negrea- 
Potârnichea- Cocoraș şi Fântâna 
Gerului. 

Pământul e mai mult șes, cu 
puține văi și ridicături, este 
prea favorabil culturei cerea- 
lelor. În 18:9 producția agri- 
colă se cifra în total la 27.489 

„hectolitri, din - cari grâă de 
toamnă 3.564, grâi de primă- 
vară 1.458, secară 2.827, orz 
4.280, popuşoi 14.320, ovăz 
1.040. Media pe hectar: grâă 
de toamnă 9 h.]., secară 71, 
orz 10. popuşoi 8, ovăz 1V, 
malai (mei) 6. | 

Numărul vitelor în acelaşi an 
era: 13 tauri, 544 boui, 323 
vaci, 49 junci, 20 junce, 20 
gonitori, 5 gonitoare, 46 mân- 
zați, 24 mânzate și î5 viței; 
9 harmasari, 68 epe, 68 cai; 
2 așini; 18 berbeci și 1.293 oui.
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Crâşme 3 și o prăvălie cu 
diferite mărfuri. 

Veniturile comunei se ridică 
la 4.496 1. 12 b., iar cheltuie- 
lile 4.375. Dările directe totale 
8:82] |. 31 b. | 

Biserică una, Sf. Apostoli 
Petru și. Pavel, începută a se 
zidi la 1872 şi sfinţită la 29 

Iunie 18$3, cu 25 fălci pământ 
înzestrare; parohia Mânjina are 
un preut paroh și 2 cântăreţi. 
Aice e cavoul familiei Hristodor 
Alexandri, proprietarul moşiei 
principale. | 

Şcoală aseminea una, mixtă, 
cu 24—30 elevi; de-și înfiin- 
țată în 1870, n'a funcţionat însă 

regulat de cât de la 1881. 

Prin Mânjina trece calea ve- 
eino-comunală, Pechea-Mânjina- 
Pechea, - 

Întreaga moșie Mânjina a, fost; 
odini-oară proprietatea marelui |. 
patriot și bărbat de Stat Cos- 
tache Negri. În satul Mânjina 
Sai ţinut. multe din concilia- 
bulele bătrânilor noştri patrioţi 
din ambele ţeri surori (Moldova, 
și Muntenia), cari lucraii pentru 
renascerea naţională a Româ- 
nilor și pentru unire; dar, pen- 

tru că causa, redeșteptărei nea- 
mului român și a recăștigărei 

drepturilor ' de neatârnare ca 
Stat cereaii sacrificie mari, C. 

Negri, care nu cruța nimica 
pentru aceasta, fu nevoit a o 

vinde, și ast-fel trecu în alte   
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mâni. (v. 0. Negri, biografie 
. istorică de G. Missail, Bucu- 

rești, 1877). Casa, în care a lo- 

„ cuit Costache Negri și în care 
se ţineai sfaturile patrioţilor 
„ambelor ţări române, e și adi 
în Mânjina. 

Mânjina: moșie particulară de 
2.145 hectare, în comuna cu 

același nume, pl. Siret. 

Mânzăteşti: pârăeş, ce udă sa- 
“tul omonim, în com. -Lupești, 

pl. Horincea, și se varsă în Ho- 
rincea, 

-Mânzăteşti : -sat în com. Lupești, 
pl. Horincea, la distanță de 4 
k. m. mai jos de reședința co- 
munală; numără 121 familii cu 

546 suflete şi o biserică (v. Lu- 
pești-com.). 

Memeşul : loc, a cărui numire 

poate că derivă de la nemeșul 
(nobil, boer, în ungureşte), în 
com. Pechea, pl. Siret, nu de- 

parte de cot; Oasele (com. Cuca), 
unde tradiţia populară spune 
că sar fi întâmplat un resboiii 
între Unguri şi Turci. 

Merea: pârăeș, în com. Berești, 

pl. Horincea, ce isvorăște din 

pudurea Bazanului, în fundul 
” văiei omonime, și se varsă în 

Chineja, ceva, mai sus de la
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punctul numit Braniștea, spre: 
Meagă-gi de T.-Bereşti. 

Merea: vale prin care curge pâ- 
răeșul cu acelaşi nume şi pe 
care e aședat de o parte și de 

“alta satul Merea, din com. Be- 
reşti, pl. Horincea. 

Merea: sat, în com. Berești, pl. 
Horincea, de la pârăeșul omo- 
nim, ceva mai spre Rsărit de 
reşedinţa comunală, cu 7% case, 
61 contribuabili, 70 familii şi 
327 suflete, o biserică și o școală 
(v. Bereşti-com.). 

Mijlocenii: trup de moşie răză: 
şiască, în com. Oancea, pl. Prut. 

Mileşti: moșie în com. Smulţi, 
pl. Siret, foastă a monastirei 
Adam și a Statului, adi e cum- 
părată de răzășii smulţeni. Pe 
această moșie se află o piatră 
de marmură înfiptă în pământ 
de 1m-50, unde a fost o bise- 
rică Sf. loan și casele lui Fo- 
tache și Păuna, proprietarii pri- 
mitivi ai moșiei, pe care o hă- 
răziră apoi monastirei Adam, 
Inscripția însă nu se poate dis- 
cifra, fiind vechiă, și ştearsă. 

Miloaei (- Valea) : șpre Răsărit 
în com. Bujor, pl. Prut, începe 
despre N. de la moșia Moscu! 
şi se termină la $. la cot. Puţi- 
chioaea. 2 

Mititelu: dealul dintre pârăele i 
Valea Părului și Covurlui; el 

“vine despre N. și se termină 
în lacul Covurluiii, moșia; și sa- 
tul Chiraftei, com. Măstăcani, 
pl. Prut. 

În partea despre E., împre- 
ună cu alt deal, formează Va-. 
lea Părului și despre V. Valea- 
Paveluca (v. n. r.). 

... 
.   

  

Mogoş: vechiu han şi rateș cu 
cășle d'ale moșiei pe lângă el, 
în com. Foltești, pl. Prut, în 
apropiere de “cot. Cotros din 
com. Cuca. 

Moineşti: trup de moșie răză- 
șiască, în com. Oancea, pl. Prut. 

Mormântul-Tătarului: movilă 
prelungită. la E. V. văiei Lo- 

_zova, în com. Braniștea, pl. Siret. 

Moscu: sat răzășesc pe valea Chi- 
nejei, în com. Bujor, pl. Prut, 
în sus de Golășei, cu 124 fa- 
milii și 594 suflete, o biserică 
ŞI o școală. (v. Bujor-com.). 
Până în 1886 Moscu forma co- 
mună a parte. 

Movila-lui Niţă: în com. Piscu, 
pl. Siret, în spre cot. Vameş. 

Movila-viilor: în com. Piscu, 
pl. Siret, la capul viilor despre 
pârăul Suhuluiiă. 
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Movila-fundului-Moşiei: în com. 
Piscu, pl. Siret, pe valea Su- 

huluiului. 

Movila-de la-Aria-Posesiei: în 
com. Piscu, pl. Siret, udi pe te- 
ritoriul stăpânit de săteni. 

Movile (- Patru): aproape una de 
alta, pe teritoriul moșiei Vameș, 
com. Piscu, pl. Siret, în spre 
hotarul moșiei Sl. Conachi. 

Movila-Turcului gisă și Monete: 
moșie particulară de 409 hr, 

în com. Tuluceşti, pl. Siret; 

Movila-lui-Popăscn: punct geo- 
" desie lângă marginea satului   
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Chivilești, com. Rosojeni, plasa 

Hotincea. 

Movila- Vârcolici: punct ridicat 
geodesic, în com. Rogojeni, pl. 

Horincea, pe dealul şi lângă dru- 
mul Brăilei. 

Movileni : sat, în com. Fileşti, pl. 

Siret, cu 28 familii și 114 su- 

flete, precum şi o biserică (v. 
Fileşti-com.). o 

Movileni : moșie particulară de 
572 hr., în com. Filești, plasa, 

Siret. 

Murgociu : moșie particulară de 

321 hr, în comuna 'Cudalbi, 
pl. Zimbru. 

N. 

Negrea -Potârnichea- Cocoraş : 
moșie particulară de 1.430 hec- 

  

tare, în comuna Mânjina, pla- 
sa Siret. 

O. 

Oancea : pârăeș, ce trece prin 
satul Oancea și se varsă în 
Prut. 

  

Oancea: comună rurală, în plasa 
Prut, a cincea comună a jud. 

Covurluiii de pe malul Prutului, 
a cărei numire vine de la, pâ- 

răeșul Oancea ce-o străbate, la 
58 k.m. de la-Galaţi, în drep- 
tul orașului basarabean Cahulul, 

se mărginește la N. cu com. 
Rogojeni, la E. cu Prutul și la 
S. V. cu teritoriul com. Vlă- 
dești. Ea; este formată din două 

cotuni: Oancea (reşedinţa) şi
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- Slobozia Oancea sai Onești, 
ântia la distanţă de vr'o 4 k.m. 
mai sus ca cea de a doua şi 
locuită numai de r&zăşi, iar 
locuitorii SI. Oancei sunt foşti 
clăcâși împroprietăriți. 

Oancea (satul) are înfățișarea 
unui orășel şi servește ca mie 
port pe Prut și ca, trecătoare 
în Basarabia, având și biuroă | 
vamal. Populaţia acestei co- 
muni se cifrează ast-fel: con- 
tribuabili 407, familii 555 cu 
2.231 suflete, din cari 1.103 
bărbați, 1.128 femei, necăsă- 
toriți 1.115, căsătoriţi 935, vă- 
duvi 140, divorțat 1, cu sciință, 
de carte 370, fără 1.861. Sunt   în Oancea 3 familii. israilite cu 
11 suflete. 

În Oancea proprietatea mare 
e represintată prin moșiile S!o- 
bozia- Oancea a, d-lui Mihail 
Onu, ambasador al Rusiei Ja 
Atena (român băstinaş din Oan-   cea, născut pe la 1834—35, 
din părinţii medelnicerul Con- 
stantin Onu și soţia „sa Elena | 
născută Străjescu), precum şi 
Oancea împărțită în trei tru- 

„puri mici; iar proprietatea mică 
e a răzășilor și foștilor clăcași 
împroprietăriți la. 1864. 

Ocupaţia căpitenică a locui- 
torilor e agricultura şi cxesce- 
rea vitelor; se face însă şi pu- 
țin negoț; femeile cultivă pe o 
scară întinsă vermii de mătase   " (în Oancea se găsesc mulţi duzi); 

albinile nu se cultivă de cât de 
vo 3—4 săteni. - 

Numerul total. al vitelor e de 
1.343 capite. , 

Veniturile comunale se ridică 
la 15.768 1. 83 b., cheltuielile 
9.041 1. 492b. Darile directe în 
total 16.379 |. 42b. 

Biserici 2: Sf. Arhangheli, 
în partea din vale a Oancăi, 
de lut și învălită cu stuf, ve- 
chiă de peste 100 ani; și Ador- 
mârea Maicei Domnului, în var- 

tea din deal, de piatră, con- 
struită de vr'o 70 ani de familia 
Onu ; ambele biserici fără pă- 
mâut ; comuna, toată constituie 

o parohie, cu catedrala Ador- 
mirea, un preut paroh, un preut 
ajutor și 4 cântăreţi. 

-» Şcoli 2: una de băeţi și una, 
de fete; ântâia înființată la 1865, 
cu 2 învățători, în 1889 număra, 
119 elevi, din cari ubsolvise 
cursul complect 6; cea de fete 
din 1869, cu 32 eleve. Pentru 
ambele școli sa clădit în anii | 
1889 —90 un local sduplu din 
fondul de 50.000 ruble, hărăzit 
în acest scop de câtre filan- 
tropii soţi Stroescu, români bu- 
sarabeni din Odesa; cu acest 
local s'a cheltuit peste 20.000]. 

Vechimea Oancei este depăx- | 
tată. Cu privite la formarea a- 
cestui sat, jată ce se spune 
întrun suret de la Ștefăniţă- 
Vodă (cel- Tânăr), Domnul Mol- 
dovei :
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„Facem însciințare precum ai 
venit înaintea noastră și îna- 

antea tuturor boerilor noștri, slu- 
gile.noaştre: Barbul și cu frate- 
săi Șerban, feceoriă lui Ivascu 
Plop de nimenă siliți şi ati îm- 
părții între sine a lor drepte 
ocine şi ai rămas împăcate slu- 
gele .noastre. Burbului partea 
luă, satul anume Sârbii, în gura 

Oancei, unde a ședut Judjula şi 
pre din sus de Scheea și cu ju- 
mătate de Izurcană și jumttate 
din Sat de Grăpeni pe Ilorin- 
cea ; iar din purtea frăți-ne stă 

Slugei noastre, luă Șerban, a 

rămas satul anume Dănești şi 
la Prut Sovârcanii şi jumătate 
de sat: din Grăpeni pe Horin- 

cea și jumătate de Ezurcană. 
Deci noă vedend a lor bună în- 
voială și împărțială, așişderea 

şi de la noi am dat şi am în- 
tăvit slugei noastre Barbului, 

pe cele de mai sus arâitate, a- 

nume : Serbi în satul .Oancea, 

unde a ședut Judjula şi pre 
din sus de Scheea şi cu juhă- 

taie de Ezurcani şi pre jumă- | 
tate de sat. din Grăpeni pe Ho- 

rincea, ca să fie luă. de la noă 

uric cu tot venitul, luă şi co- 
piilor lui, nepoților şi străne- 
poților și tot neamul ce se va 
alege mai aproape: nerășluit 

_mică-o-dată în. veci. Iar hotarul 
acelor sate ce sati. dis mai sus, 
anume Serbii la gura: Ouncei 
și cea mai de sus Schee, şi cea   
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jumătate de Ezurcani și jumă- 
tate de sat din Grăpeni pe Ho- 
rincea, să le fie lor de pe toate 
părțile după. hotarul cel vechii, 

„pe unde aă âmblat din veci. 
Pentru accea, cine va fi Domn 
Țerei aceștia 'să nu strice a 
noastră danie şi întăritură, ci 
mai vErtos să dea și să întă- 
reased, de vreme ce le am dat 

şi le am întărit, pentru a lor 
dreaptă și încredințată slujbă, 
și pentru întărirea a celor de 
ci Sus scrise, am poroncit dom- 

- nului credinciosului boerul nos- 
tru Trotuşanu, vel logofet să 
scrie, şi a noastră pecete câtre 
uceustă carte să o lege.“ 

Anul Creaţiunei 7029 (1521 - 
d. Chris.) Aprilie 20. 

Oancea: sat r&zăşese și reședința, 
. comunei cu același nume, pl. 

Prut, mic port pe Prut şi tre- 
c&toare în Basarabia, cu biuroii 
vamal; numeră 409 familii cu 
1.835 suflete, 2 biserici și 2 

şcoli (v. Oancea-com.). 

Oancea : moșie particulară în trei 
trupuri, odini-oară unite la un 
loc, din cari unul de 170 hec- 

tare, altul de 146 și al treilea 
de 150, -în com. Oancea, pl. 
Prut. 

Oarba: pârieș, ce isrorăște din 
trei locuri și anume: văile Car- 

pehă, Gruiu şi Viilor, trece
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prin sâtul Chirileşti, com. Ro- 
gojeni, pl. Horincea, şi se varsă 
în jos de Rogojeni (la marginea 
sudică a satului) în pârăul Ho- 
vincea, apoi împreună în Prut 
(7. n.r.). 

Varhei sas Chirileştilor (Va- 
lea): pe care se află satul Chi- 
rilești, din com. Rogojeni, pl. 
Horincea (v. Chirileşti sat). 

Oasele: satul cel mai mare. (de |.. 
și nu e reședință) din com. Cuca, 
pl. Siret, la 4 kilometri în partea 
nord-vestică a, reședinței co- 
munale, format din puţini r&- 
zăși, mai mulţi foști clăcași „și 
însurăţei împroprietăriți, cu 182 
case, 209 familii și 886 suflete, 
o biserică și o şcoală (v. Cuca 
com,). * 

Acest sat situat în valea şi 
pe coasta ce vine despre Mează- 
noapte de la Băleni, câtre Sud 
spre Pechea, are un teritoriii 
în întindere de 4.860 hectare, 
din cari 2.431 arabile, 514 hr. 
80 ar. pădure, 715 emaș şi res- 

"tul vii şi vatra satului. Tere- 
nul săă e în mare parte năsi- 
pos și clisos. 

Legenda spune că numele de 
Oasele: ar veni de la un resboiă 
întâmplat aice, în urma căruia |: 
ai murit mai mulți oșteni, ale 
căror rămășiți (oase) au fost 
înmormântate în acest loc. 

Oasele: moșie a Statului, foastă 
pendinte de monastirea Sf. Sava, 
în com. Cuca, pl. Siret; întin- 
dere 1.350 hectare; arendă 
„20:600 1. e 

Obreja (Trupul!) : moșioară a Sta- 
tului de 12 stânjini, în com. 
Cudalbi, pl. Zimbru; arendă 
178 |. Numele i-ar veni de la 
un strănepot a lui Cudalb, frate 
cu Beţivu și Palade, cari şi a- 

„ceștiea și-a avut trupurile de. 
moșioare ce poartă numele lor. 

Odaia-Lupa: moșie particulară 
de 715hr., în .com. Pechea, pl. 
Siret. .   

„ Odaia-Maria : moşie particulară 
de 2.864 hr., în com. Pechea, 
pl. Siret; ea este un trup din 
marea moșie Pechea, foastă pro- 
prietate a răposatului prinţ A- 
lexandru Moruzi. | 

Odaia - lui- Mănălachi : moșie 
| particulară de 500 hr,, în coră. 

Tulucești, pl. Siret. 

Odaia-lui-Mănălaehi : sat, pe 
moșia, cu același nume, în com. 

" Tulucești, pl. Siret, în partea 
vest-sudică, a reședinței comu- 
nale, cu 54 familii, o şcoală şi 
o biserică (v. Zuluceşti-com.). . 

Odaia - Pochik (Popei) : numele 
popular al satului Vameș, com.  
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Piscu, pl. Siret (7. Vameş-sat). | 

Onciu : sat, format din foști clă- 
cași împroprietăriți, în comuna 
Slivna, pl. Horincea, mai jos de 
reședința comunală, tot pe va- 
lea Slivnei, cu 26 familii și 116 
sufiete (v. Sliuna-com.). 

Onciu : moșie particulară de '500 
hr., în com. Slivna, plasa Ho- 
rincea, 

Onciului (-Zazul): în dreptul sa-: 
"tului omonim; acest iaz, când 

sunt apele mari, ajunge la mă- 

rime de 4 fălci: 

Oneştă: grupuleţ de case, ce se 
prenumără la cotuna Rugineni, 

com. Cavadinești, pl. Horincea. 

Oneşti : (v. Slobozia- Oancea sat). 

Orsoaecă : deal în 'centrul moşiei 
Piscu, com. Piscu, pl. Siret, 

în direcţia spre SI. Conachi Şi 

Pechea. 

Oseştilor (- Dealul) : în cuprin- 

sul teritoriului com. Băneasa, 

ce se hotărește cu cot. Roșcani 

(com. Vlădești). 

Oticu : moșie particulară de 227 
hr., în com. Pechea, pl. Siret.   Ouei (-Vulea): pe teritoriul com. 
Băleni, la Nord, între această 

comună și Vârlezi, 

P. 

Parja : baltă în- com. Rogojeni, 
pl. Horincea. 

Paveluca : vale în com. Măstă- 

cani, pl. Prut (v. Mitatehu-deal).' 

Păcuraru : punct terestru îns&m- 
nat între comuna Tulucești și 

Șiviţa. 

Părul sai Yalea-Părului : pă- 
răeș, fără isvor, se formează 

numai din ploui şi din topirea 
zăpezei, are albie curgătoare ;   

el începe din pădurea Chirilești, 
com. Rogojeni, din locul numit 

Ciuciuwvenii, trece prin satul Roş- 

cani (com. Vlădești), traver- 
sează moșia Măstăeani dela N. 

spre $. pe valea cu același nume 
și, aproape de vărsătura lui în 

lacul Covurluii, între Măstă- 
cani şi Chiraftei, i se dă nu- 

- mele de Ohiraftei. 

Părului (- Valea): pe teritoriul . 

“com. Măstăcani şi Fârţănești, 
pl. Prut, prin mijlocul căriea
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„curge pârăul cu același nume 
(v. num. respect.). 

Păşeani (-Slobozia) : sat ce-i di- 
cea în vechime și Busuioaca, 
în com. Vlădești, pl. Prut, cu 

şr'o 600 metri mai jos de re- 
şedinţa comunală, numără 45 
case, 49 fumilii și 162 suflete, 
precum şi o biserică. Întinde- 

rea, teritoriului ce aparţine a- 
cestui sat e de 2.288 hectare, 

din cari cea mai mare - parte 

sunt ale proprietăţei mari (v. 

Vlădești-com.). 

Păşeani: moșie particulară de 
1.718 hf. 76 ar., în com. Vlă- 

dești, pl. Prut. 

Păşeanu : baltă pe moşia Paș- 
canii (Busuioaca), formată din 

vărsăturile Prutului, în com. Vlă- 
dești, pl. Prut; are întindere de 
peste 270 fălci, iar.lumina apei 

ca la 12 fălci; conţine stuf, fân 

și peste. 

Pârliturile: baltă în com. Măs- 

tăcani, pl. Prut, formată din 

v&rsăturile Prutului. 

Pechea: comună rurală din pl: 

Siret, reședința acestei plăși; 

la 30 k. m. de la Galaţi; aşe- 
dată pe frumoasa vale a pâră- 
ului Suhuluiului (pârăul trece 
chiar prin mijloc), ea se măr- 

ginește la E. cu teritoriul com.   

Frumușița şi Șiviţa, la S$. cu 
SI. Conachi, la V. cu Mâniina, 
şi la N. cu Cuca (cot. Oasele). 

Situaţia sa geografică se indică 
ast-fel : 450 381 latitudine nor- 
dică, 250 25! 501! longitudine 

estică. 

Numirea Pechei ar veni de 
la vorba turcească pechi-bun, 

explicată, după legendă, prin 
faptul că aice găsiai călătorii 
turci apă bună de băut. 

Această comună numără doug 
coțtuni: Tărgul- Pechea şi Satul 
Pechea, cari pănă în 1887 for- 
mai comuni a-parte; d'atunci 

însă s'aii împreunat în o 'sin- 
gură comună. Satul e format-din 
foști clăcași împroprietăriți la, 

1864, iar târgul din plugari 
și vro 36 neguţitori și: mese- 
riași. Evrei sunt vr'o 11 fami- 
lii cu 44 suflete. | 

Populaţia com, Pechea se ci- 

frează așa: 440 contribuabili, 

571 familii cu 2.295 suflete, din 
cari 1.163 bărbaţi, 1.132 femei, 
1.209 necăsătoriți, 1.006 căsă- 

toriți, 76 văduvi, 259 sciii carte, 
2.036 nu. 

Numărul caselor e de 479, 
osebit de vr'o 39 bordeie; mai 
sunt și câșle de argaţi pe la 
-moșiile "ce aparţin -Pechei, și 
anume la Oduia-Maria, Lupa 

şi Lozova, fără însă a fi soco- 

tite ca, cotuni. 

Suprafaţa teritoriului comun. 

Pechea se socoate la 10.044 hr, 
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- nării, 

„82, arii (7.024 fălci). Întreaga, 
_ “moşie aparţinea în vechime pn 
- țului Alexandru Moruzi, ce-i 

dicea, din această cauză şi Pe-|. 

cheanul, în urmă însă s'a îm- 

„părțit prin vânzare la mai mulţi, 

Astă-di din vechea moșie s'aii 

format, următoarele proprietăți 

„mari: Pechea (Lozova), trupul 

„ din Pechea sai Odaia- Matia, 
Odaia-Lupa „ Cioara-Flena : şi |. 

Oticu, osebit de alte trupuri] -, 
mai mici. Pămentul Pechei, după 

. întrebuințare, se specifică ast-fel: | . 
6.878 hr. 30 ar. 'arabil,. 3.166 

„ emâș (în cari intră şi vro 143 

"hr. pădure); livedi cu pomi ro- 
ditori nu prea sunt, așeminea 

nici locuri de. fânețe şi grădi- 

In jurul - acestei comuni se 

află frumoase vii (vo .721/, hec- 
tare), pe lângă cari. se găsesc 

“plantaţii. de, salcâmi. și : plopi, 

destinate a servi pentru haragi. 
In 1889 producţia agricolă 

.se_cifra- în total la, 90.417 hec- 

„ tolitri, din cară grâii ; 12.625 

hectolitri, secară 19.224, orz 

24.412, popuşoi 28.400, 'ovăz 

5.652; recolta. mijlocie pe lec- 
tar e de 12 Dl. la grâii şi se- 
cară, 8 la orz, 19. la popuşoi 
'şi :12 la ovăz, 

Numărul vitelor pe specii este: 
12 tauri, 1.011 boui, 694 vaci, 

119 junci, 114 junce, 60; goni-|. 
tori, 51 gonitoare, 216 mânzaţi, 

133 mânzate, 47 viței, 2 har- 

x. 

i   

-masari, 151 epe, 343 cai, 2 
„asini, 156. berbeci, 3.824 oui și 

;:48 capre. 

“=. Crâşme sunt 24, alte prăvă- 

„ hi 8, ţinute mai .mult de evrei; 

„sunt şi câți-va. meseriași, cis- 
. mari și stoleri; funcționează 3 

- moră cu Yapor..ale. proprietari- 

„lor mari; albine se cultivă pu- 
ține ; mașini agricole în număr 

de. 12 la marii cultivatori, plu- 
guri de fer la locuitori 160. 

Bugetul ordinar al.com. Pe- 
„chea, (1890/91) : se  baluusează 
la venituri cu 16.337 lei, iar 
„la cheltuieli cu 15.071: cel a] 

„drumurilor: venituri 3.287 lei, 

; cheltuieli 2.100. Dările directe 

„totale se ridică la. 19.197. lei 
90 bani. 

În Pechea e o singură , bise- 
- Trică, Adormirea Maicei D-lui, 

„construită din 1871 -pe :locul 
alteia. mai vechiă și sfințită la 

.:23 Aprilie. 1873; biserica e mare 

ŞI uședată la posiţie. frumoasă, 
„posedă 37 „fălci pământ; în 

1889/90. bugetul săii proprii se 

- cifra la venituri și, cheltuieli 
«cu suma de 2.163 lei, cât:nu 

este nici un alt, buget de bise- 
rică rurală din-jud. Covurluiă. 

Comuna Pechea, după aședarea 
sinodală, din 1888, formând o 

;parohie, are. ca personal deser- 
vent un. preut paroh, 2 prenti 

„autori, şi 2 seâutăreţi. , hi 

Şcoli 2: una'de băeţi și! alta 

de fete, amândouă aședate în- 

9
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tun local proprii clădit între 
anii 1882/89, pe un loc de 75 

arii, situat alăturea cu biserica 

şi dăruit de principesa Adela 

Moruzi, văduva fostului proprie- 
tar al Pechei, prin iniţiativa şi 

stăruința unui comitet de frun- 
tași locali, în capul cărora se 
afla ărendașul d'atunci al mo- 
şiei Pechea, d. C. Drăgănescu, 
fost în urmă președinte ul Go- 
mitetului Permanent județean. 
Şcoala de băeți, înfiinţată în 
1864, avea în 1890 elevi în- 

scriși-104, din cari cu urmare 

regulată 90, absolvenţi în ace- 
lași an 4; școala de fete da- 
tează- de la 1869, cu 65. eleve 

înscrise, din cari cu frecaență 
regulată 47, de la înființare ai 

absolvit cursul întreg 12 fete. 
Ambele şcoli fără pământ. 

În Pechea, pe lângă cancelaria 
sub-prefecturei de Siret, func- 

ționează și una din cele două 
judecătorii de pace rurale din 

“jud. Covurluiii, care are în ju- 

risdicția sa următoarele comuni: 

Pechea, Cudalbi, Mânjina, Bă- 

leni, Măcișeni, Cuca, Sl. Conachi, 
Piscu, Independenţa, Şiviţa, 
Frumușiţa, Folteşti, Bujor, Fâr- 
țănești, Măstăcani și Vlădești. 
În anul 1888 ai venit la a- 
ceastă judecătorie, afară de au- 
tentificări, 917 cause, din cari 

639 civile, 42 apeluri comu- 

nale (ale judecătoriilor comu- 

nale), 12 tutele; şi s'aă judecat   
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şi hotărit 522 procese civile 
(cu comerciule) și 239 penale 
(delicte de eontravenţii), restul 
parte suspendate parte împă- 
cate; acte autentificate 468. 

:Se mai află în Pechea o in- 

firmerie județană de 15—-20 
paturi, clădită în 1890 pe locul 
hărăzit de soţii Paraschiv şi 
Maria Vasiliu, proprietari a unui 
trup însemnat din moşia Pechei; 
aceleași persoane aii mai dăruit 

tot în folosul infirmeriei și 300 
fălci pământ. Există, aseminea 
aice un biuroii telegrufo-poştal 
întreținut de judeţ, garnisouna 
companiei | a regimentului de 
Siret, precum şi reședința me- 
dicului plășei respective. 

Locuri mai însămnate pe te- 
ritoriul com. Pechea sunt Me- 

meșul şi Cetăţuia (v. n. r.). 

: Întrarea în Pechea se face 
„prin o tăietură de deal, pe unde 
merge soșeaua judeţană Galaţi- 
Pechea-Tecuciii. 

Pechea (Târgul) : târgușor şi re- 
şedinţa comunei cu același nume, 

pl. Siret, cu vr'o 120 familii 
de plugari, comercianți şi me- 

seriași ; în deosebi comercianți 
sunt 36, din cari S evrei. Târ- 

gușorul e aședat pe 7'/, fălci ale 
fostului proprietar a moșiei Pe- 

chea, reposatul prinţ A. Moruzi, 
în temeiul unui act de învoire 
reînoit în 1858 pe 30 ani şi 

expirat la 23 Aprilie 1888, fără
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a mai fi reînființat. În virțutea 
acestui act, locuitorii târgoveţi |. 
plătiaii nişte taxe anumite ; de 
la 1888 însă taxele nu se mai 
percep, iar ufacerea e în litigii ; 
se urmează totuși tratări între 

„târgoveţi și noul proprietar al 
Pechei, d. Alexandru Mareș, 
pentru răscumpărarea locului, 

Forma Pechei e tot ca a 
celor-l-alte târguşoare rurale, 
adică -cu o stradă principală şi 
cu casele aproape lipite una de 
alta; însă n'are așa, mulţi evrei 
și e mai curățel: strada prin- 
cipală e largă şi dreaptă, bine 
întreţinută și plantată chiar eu 

arbori pe margini. Biserica, şco- 
lilele și cele-l-alte instituţiuni 
ale comunei omonime sunt în 
târgușor (v. Pechea-com.). 

- Pechea (-Satul): sat alăturea de 
„târguşorul cu același nume, în 

comuna Pechea, plasa Siret, 
cu vr'o 450 familii, Locuitorii 
de aice sunt foști clăcași împro- 
prietăriți la 1864; numărul îm- 
proprietăriţilor - era - aturici de 
237; vatra, satului în întindere 
de 40 fălci 24 prăjini (v. Pechea- 

„Com,), 

Pechea ce-i dice și Lozova: mo- 
şie particulară de 3.102 hr., în 
comuna cu același nume, plasa, 
Siret, 

Pelineii : trup de moșie răză- 
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şiască, în comuna, Oancea, pl. 
Prut. . 

Peneă: fost sat între Piscu și 
Independenţa, pe valea Suhu- 
luiului, disfiinţat în 1884, din 
causa inundațiilor Siretului, și 
aă cărui locuitori s'ai alipit la - 
com. Independenţa, (mai ales 
cot. Braina), pl. Siret. Peneu 
aparținea comunei Piscu. 

Perja: baltă, în com. Rogojoni, 
"pl. Horincea, mai sus de balta, 

Pochina, cu care se unește prin- 
tun Bare (gârlă-canalaș na- 
tural). - | ” 

Perişeni : moșie a. Statului, în 
com. Jorăști, pl. Prut. 

Petroasei (- Valea): pe teritoriul 
satului Chirileștilor, în com. 
Rogojeni, pl. Horincea, 

Piscu : comună rurală, în pl. Siret, 
la vr'o '30 k. m. de la Galaţi ; 
aşegată între două văi udate 
de. pârăele .Suhuloiză și (reru, 
ea se 'hotărește la E. și S. cu 
moșia Măxineni şi com. Inde- 
pendența (dispărțită de Suhu- 
liiii), la V. Siretul şi la N. 
pârăul Geru și com. SI. Conachi. 
Regiunea dintre Piscu şi In- 
dependenţa, este o luncă sămă- 
nată cu osebite insuleţe, tra- 
versând'o prin mijloc șoseaua, | 
naţională Galaţi-Tecuciă şi, ceva
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mai sus, drumul de fer care 
trece prin mârginea nordică a 
satului Piscu. 

Această comună are două 
cotuni: Piscu și Vameş, ceastă 
din urmă e depărtată spre N.-V. 
cu 4 k. m. de cea, dintâia și se 

„mai numește şi Odaia-Pochii 
- (Popei). Locuitorii de aice sunt 

foști clăcași și însurăţei împro- 
prietăriți în 1864 și 1379; nu- 
mărul contribuabililor 299, fa- 

milii 400 cu 1.536 sufleţe,: din 
cari 801. bărbaţi, 735 „femei, 

„114 necăsătoriți, 658 căsătoriţi, 
64 văduvi, 273 sciiă carte, 1.263 
nu. Străini sunt 20 suflete, din 

cari 6 creştini și 14 israiliți. 
„__ Suprafaţa, teritorului comun; 

Piscu se calculează la 3.746 
hectare 60 ar., din cari 1.724 

„hr. 38 ar. arâbile, 811, pădure 
de salcie (cuhalm), vr'o 6 hr. 

pădure de gârneaţă, 1.232 hr. 

emaș și fânețe, 115 vii, 39 hr. 
32 ar. vatra satului și restul 
pământ netrebnic și rîpi. Din 

acest pământ, vro 703 hr. 56 

ar. aparţin Statului cu moșia 
Piscu- Hârșeşti, 916 hr. propri- 

„etăţei mari particulare cu. 2 
trupuri în Vameș; iar restul 
sătenilor. 

În partea despre Apus a te- 
ritoriului 'piscan e șesul (lunca) 

Siretului, ce produce fânețe 
bune; iar în partea despre R&- 
sărit şi Meadă-noapte e valea 
Suhuluiului, reserrată. numai   

pășunatului vitelor; ceastă din 
urmă nu se ară nici-o-dată; câci 

pământul e sărat. 
În această comună se sea- 

mână în deosebi grâu de toamnă 
și secară, iar de primăvară po- 

puşoi, orz, 0vă&z, meii și pă- 

ring. Producţia totală agricolă 

în 1891 a fost de 14.086 hectl,, 
din cari grâii de toamnă 3.592, 
secară 2.630 de primăvară, orz 
1.170,, ovăz 816, popuşoi 5.668, 

malaiii 210. Recolta medie va- 
riază între 5—6 kile de falcea 
la grâu, 5—10 secară, 6—10 

orz și Ov&z, 7—9 meiu, 5—10 

popuşoi și 6—12 păring. 

Producţia vinicolă pe 1890 
hectolitri 2.191, iar în 1891 

mai puţin cu 800. În același an 

ai fost 115 stupi de albine, 
producând 105 kgr. miere şi 
45 kgr. ceară, , 

Statistica, vitelor arată: boui 
493, vaci 404, mânzaţi 263, viței 

190, tauri 6; cai 249; oui 1.902. 

Crâșme 7, din cari 4 în Piscu 
și 3 în Vameș, precum și o pră- 
vălie. cu mărunțișuri; femeile 
Iucrează puţin cânepa, usemi- 

nea se ocupă cu ţesăturile cas- 
nice de lână și bumbac. 

Bugetul comunal se balan- 
sează la venituri cu 7.567 lei 

şi la cheltuieli 7.194. Contri- 
buţiile directe în total 7.735 lei. 

Biserici 2: Adormirea Mas- 

cei Domnului în Piscu, zidită 

în 1785 și sfinţită în. 1786, ve- 

Li
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„chiă. și aproape ruinată, în locul 
ei însă este aproape gata, acum 
una nouă, de cărămidă și cu te- 

melia de piatră; Nascerea Mai- 
cei. Domnului în Vameș, con- 

struită de cărămidă în 1857 do 

Hagi Lupu; comuna Piscu for- 
mând o singură parohie, i se, 
destinează un preut paroh și 
trei cântăreți. 

Şcoală una singură, mixtă, 
în reședința comunală, înfiin- 

"ată în 1859, una din cele mai 
vechi școli rurale din jud. Co- 
vurluiii, are localul săii proprii 
construit de mult de Stat, - cu |: 
75 elevi înscriși, din cari ur- 
mează regulat 60; de la 1872 
şcoala din Piscu a fost urmată, 
de 260 copii, din “cari aăab- 
solvit cursul 160; de cât-va 
timp se învaţă aice și împleti- 
tul .pălăriilor; şcoala are 6 fălci 
pământ pe moșia, Măxineni (co- 
muna Independenţa). 

- Pe teritoriul acestei comuni, 
- în întindere de 8 k. m,, trece 

calea naţională Galaţi-Tecuciii, 
străbătând cotuna. Vameș; ase- 
minea drumul de fer, care are 

chiar la Vameș gara cu același 
nume. . 

Până în 1835, comuna Piscu 

făcea parte din jud. Tecucii; 
. . . 2 

moșia, aparținea monastirei Ca- 
şinului, 

Piscu: satul principal și reșe- 
dinţa, comunei cu același nume, 

în pl. “Siret, aședat în adevăr| 

  

  

pe un pisc de deal înţre văile 
străbătute de pârăelele - Sufu- 
luiiă și Geru; numără 359 fa- 

“milii cu 1.351 suflete. Suprafaţa 
teritoriului săii e de 1.920 fălci, 
din cari 816 arabile, 37 pădure 

„de salgie (cuhalm), 461595 e- 
maș, 3555 vii, 27%0%/ vatra 
satului și 7 netrebnic; are o 

biserică și o școală (v. Piscu- 
com.). 

Se crede că satul Piscu este 
vechii -de vr'o 400 ani; de de- 

mult se numea Hârșești, după 
o vale a moşiei din partea nor- 
dică, care și adi poartă aceeași 
numire. Se povestește încă că 

"aice ar fi fost: un oraș și, în 
sprijinul acestei aserțiuni, se 

aduce “faptul că. în apropierea 
* localului de școală este o stradă, 

unde pururea, când se sapă la 

o adencime de jumătate stân- 
jin, se găsesc fel-de-fel de 
hârburi de oale, străchini, ul- 

cioare ete., semn că aice ar fi 
fost o stradă a olăriei. Asemi- 

nea e un becii, de dată ime- 

morabilă, unde și pănă afli se 
cară de săteni gunoae spre a-l 
astupa. Chiar unde e localul 

de școală, făcându-se un șanț 
nu de mult, sait găsit o mul- 

“țime de oseminte: de oamini, 

probă că aice a fost vr'un ci- 
mitir. 

Legenda mai spune că pe apa 
dintre "Piscu și Peneii stâţionaii 

în vechime vase plutitoare, dar
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” Piscu - Serei : 

„că în urmă, apa retrăgându-'şi 
cursul, a rămas aice numai o 
gârlă alimentată de ploui, din 
v&rsăturile Siretului și din matea 
Gerului. Această gârlă ' încun- 

„jură Piscu din trei părți „ aşa 
că-i dă faptura unei peninsule. 

De aseminea se susține că la | 

început, când s'a înființat satul 

Piscu, locuitorii. lui ai venit din 

alte trei sate disființate, și a- 

nume: Găprioreniă, veniţi de la 

Căprioara , ce astădi e pădure 
de salcie pe malul Siretului, tot 

„ în această comună; Mândreștii, 

veniţi din altă parte a comu- 

nei; și Hârșeștii tot așa, formând 
ast-fel Piscu de astădi. 

Piscu-Hârseşti : moșie a Statu- 
lui în.comuna Piscu, plasa 
Siret. 

Pisen-lui-Peşte : deal între :co- 
muniile Băleni şi Vârlezi, spre 
Nord. | 

dealul cel mai 
mare în comuna Bujor, plasa, 
Prut, 

Plăcinta: numele, vechiă şi po- 
pular al moșiei și satului Slo- 

bozia-Conachi (v. $7.-Conachi- 
comună).   

trupuri, din cari unul: de 572 
hr. și altul de 207. 

Plevna: sat, în com. Cuca, pl. 
„Siret; Acest sat e format din 
însurăţei împroprietăriți la 1882 
și i s'a' dat numele de la în- 
grozitoarea cetate naturală din 
Bulgaria carea, împresurată și 
luată de armata româno-rusă 
în 28. Noembrie 1877, a decis 
de soarta răsboiului d'atunci, 
Cotuna Plevna numără 23 fa- 
milii cu 102 sufiete. 

! Plopilor sai -Copâcilor . (-Dea- 
lul): în cuprinsul com. Măstă- 
cani, pl. Prut; acest deal e o ra- 
mificaţie a dealului mare dintre 
pârăele Covurluiă și Suhuluiii. 

Pochina : baltă în marginea, des- 
pre N. E. a satului şi comunei 
Rogojeni, pl. Horincea. 

Pochişeani : sat vechii de vr'o 
150 ani, în comuna Balintești, 
pl. Horincea, cu vr'o 29 case, 
(v. Balinteștă-comună). Pe aice 
trece drumul de fer Galaţi- 
Berlad, fiind și o staţie cu nu- 
mele satului. i 

Pochişcani : moșie particulară de 
3.346 hr., în com. Balinteşti, 

pl. Horincea. 

Pleşeştă :' moşie particulară în: Podişul : deal ce vine în partea, 
com. Cudalbi, pl. Zimbru, cu 2 spre Răsărit a com. Băleni, pl.
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Zimbru, lângă sat, din: spre Pu- 
țichioaia. 

Podişul : așegătura dintre satul 
Băleni, pl. Zimbru, şi Balcanu, 

alt podiș. 

Pogoneştii-mari :: pădure parti- 
culară însemnată, în com. Ro- 
gojeni, pl. Horincea. 

Pogoneştil-mici : pădure parti- 
culură, în com. Itogojeni, plasa 
Horincea. 

. Poleitul : dealul cel mii însem- 
nat şi mai întins din jud. Co- 

vurluiă, Începe din jud. Tutova 

(Rădești), traversează prin plă- 
şile Zimbru și Prut, printre pâ- 
răele Suhuluiii și Covurluiă, 
trece prin partea răsărițeană a 

Bursucanilor, dă peste Crăeşti, 

apoi se îndreaptă spre Apus de 
Verlezi și la Băleni se bifurcă | 

. în două ramuri, din cari una 
trece spre Apus pe la Oasele 

'şi merge paralel cu Suhuluiul, 
iar a doua ramură, cea mai 
principală, de la Băleni trece 

spre list de Cucu și continuă 
pănă la Galaţi. Poleitul for- 

“mează, așa dlicând, spinarea și 
ridicătura întregului judeţ şi si- 

_leşte toate pârăele și pârăeşele 
să apuce unele, la dreapta, iar 
altele la stânga 

De la Răleni la Cuca Polei- 
tul trece prin pădurea prinţu-   

Iui Cantacuzino şi prin Rădăcini. 

De la Cuca, el străbate prin 
următoarele puncte : Mogoş, 
Ghilanu (Moş-Dumitru),  Ta- 
tarca, Bacal- Başa și Galaţi 
(7. n. r.). 

Poloboc: punct teritorial pe dru- 
mul mare Cuca-Galaţi, , la ho- 
tarul moşiei Chiraftei despre V. 
(și aparținând acestei moșii), 
unde inainte era o crâșmă, care 
purta numele de Poloboc. 

Crâşmele de la drumurile 
mai mai în general ai câte o 
bucată de pământ arabil sat 
emaş împrejurul lor, care se 
arendează la un loc și poartă 
numele lor. Așa, e și cu crâșma 
de: la Poloboc, care astă-di nu-i 

de cât un simplu bordeiii pentru 
paza moşiei. Numele de Polo- 
boc vine sai de la crâșma carea, 
neavând tocmai multă consu- - 

maţie, avea numai un singur 
vas (poloboc) cu vin sai cu 
rachiă în ea; sai, cum gic bă- 
trânii, pentru că, în locul din 
jurul crâșmei, ne fiind fântăni 
cu apă, locaitorii ce-l cultiva 

eraii nevoiţi să-și aducă apa 
pentru ei și vitele lor de la 
alte fântâni depărtate întrun 
poloboc cu carul tras de boui. 

Porcului (- Dealu?) : format de va- 
lea omonimă, începând de pe 
teritoriul com. Berești (în drep- 

tul T.-Berești) și se. termină
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aproape de Balintești la punc- | 
tul Braniștea, Si 

Porcului ( Valea): între comiiăile 
" Bursucâni*şi Berești. 

Potârnichea : văle pe care trece 
drumul” de la Pechea la Mân- 
jina -pl. Siret, 

Prodăneşti: comună rurală, în 
pi. Horincea; la depărtare de 
87 kilometri de la Galaţi, se 
mărginește 'la N. cu com: Lu- 

peşti, Mălușteni și Țuţcani, Ia 
E. și S. cu: Găneştii și: Slivna 

şi la V. cu cotuna Aldeşti (com. 
Bereşti). Această: comună este 
așegată pe o niuchiă de deal, 

în pârtea apusană a Horincei, 
înti'o posiţie foarte frumoasă, 

de unde se văl că într'o. stra- 
chină satele învecitiate ale» "Ha- 
rincti,' și anume: Sipeni'(aces- 

“ti-i chiu în *faţă), Țuţcani, 
Mălușteni, Aldeşti și ' Puricani. 
"Trei cotuni faciparte. din co- 

muihă: Prodănești p*Puricană “şi 
Săseni; cari sunt. aproape ura, 
de alta iâr cele din urmă mai 
îinpreunâte:: Locuitorii din toata 
'eotunile: sunt r&zăși; numărul 
lor'e de 259 capi de farhilie | 
cu 999 suflete, din cai 513 

binrbaţi, 486 femei, 524 necă- 
sătoriți, 417 căsătoriţi, 36 vă- 

duvi, 1 divorțat, 84 cu sciință 
de carte și :915 fără. 

“Terenul Prodăneștilore foarte 
3 

  

accidentat; dealul în direcţia, 
Slivnei mai ales e plin de rîpi 
și pârăeşe ; în fundul fie-cărei 

„ripi, fiind albia unuj pârăeş, 
cresc înșirate . în ambele părți 
numeroase și regulate sălcii. 
Aice, d'alt-fel ca mai în toate 

: comunile .din valea și fundul 
"Horincei, sunt apoi frumoase și 

bogate grădini cu pomi roditori, 
în special meri, peri, perji, nuci, 

. vişini etc. 

“ Pământul arabil: al' acestei 
comuni se socotește” la 1.129 
hr.; mai sunt apoi 97'/, hr. vii, 
12 fenețe, 20 emaș, 10 tufăriş, 

'6sebit de rîpi și locuri netreb- 

ice; ; proprietăți mari nu există, 
Agricultura, crescerea; vitelor, 

“cultura viilor şi a grădinilor cu 
pori fructiferi sunt ocupațiile 

„-căpiteniice ale“ locuitorilor de 
aice; ei sunt gospodăroşi; ca- 
-sele în bună stâre: şi: bine î îu- 
'grădite, cu garduri ii :de dra- 
tcilăi şi ulmi, - precum și întur- 
jirate cu plantaţii; un. fruntaș 

are pănă la 40" fălci pământ. 
Nuinărul total al vitelor e de 

1129 capite. | 
Veniturile "comunale se ci- 

fHează la 2.755 lei, iar cheltu- 

"ielile la, 2, 693 1.'65 b. Dările 

directe îi total 5.107 |. 17 b. 
“Biserici 2: Sf. Voevodi în 
Prodănești și- Sf. Dimitrie “în 
Săseni; comuna, Prodănești în- 
preună cu cotuna dldeşti (com. 

Berești), "constituie o “parohie, 

r
i
n
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„cu catedrala Sf. Dimitrie, 1 
'preut paroh, 1 preut ajutor și 
-5 cântăreți. 

Școală una, singură, mixtă, |- 
avea în 1989 elevi 25—30 se- 
gulați din 60 înscriși. 

Comuna cea mai: învecinată, 
de Prodăneşti spre V. e Slivna, 
la depărtare de 3 k. m. 

Pruteţul: pârăeș ce se varsă în | 
lacul Brateș. 

Prut: sii, la Greci se numia 

Poras saii Pyretus (Berodat), 
la Romani Hierasus sai Gera- 
sus (Ptolomei) și Porota (A mian 
Marcelin citat de Dimitrie Can- 
temir), în limba scitică însăm- 
nează trecătoare (Hâjdău). Uni: 
dic că se dirivă de la Brutus, 
prin transformarea lui B în P 
(Vaillazat citat de col. Drăghi- 
cescu în /)undrea și coastele 
Mărei- Negre). 

Acest riii isvorăște din Car- 
pai la târgul Văscuţi în Galiţia, 
întră în România la satul Bo- 
ianu, curge spre R, şi la târ- 
gul Rădăuţi face cea mai mare 

„cotitură, întoreâridu-se spră S. 
și formând marginea României 
despre Basarabia, (Rusia) pănă 

în jos de Galaţi și în sus de Reni, 
unde se scurge în Dunărea. 

Tot cursul Prutului e, de 125 
mile sau 340.000 stânjini, din 
cari 25 mile în Bucovina Şi 
120 în Moldova.   

Jud. Covurluiii e udat de Prut 

"pe o întindere de 80 kilom., la . 
frontiera sa, orientală. „Acest riiă 

e plutitor, și se scoboară pe el 
plute cu lemne din pădurile 

. Bucovinei şi producte din țară 
la Galaţi. ' 

Prutul primeşte în sine. da 
dreapta : riul Jijia şi pârăele 

“Herţa, Humaria, Prutețul, Moș- 
na, Cozia, Covurluiul; 

“stânga: pârăele Sărata, Nînova, 
iar da 

Lăpușna, Câlmăţii, 'Tighecii, 
„ Larga, Strâmba. de- Apus, Strâm- 

ba-de-Răsărit. Apa Prutului este 
- cea maj 

toasă, însă “turbure, din causa 

ușoară și mai şână- 

năsipului ce duce cu since; pu- 
ind'o cine-va însă întrun vas 

“să stea, năsipul se așează în 
" fund şi apa rămâne. foarte cu- 

rată și limpede. O litră de apă 
de Prut e. mai ușoară cu 30 
dramuri de cât alte ape. (Dic- 
Honar-topografie și statistic al 

României de Frunzescu), 

Prutului (- Valea) : ce.se întinde 
d'a lungul rîului cu acelaşi nu- 
me, de la Galaţi pănă la Vădeni 
(com. Rogojeni), și pe care sunt . 
aședate următoarele sate : Tu- 
lucești, 'Tatarca, Șiviţa, Ijdileni, 
Frumușița, Tămăoani, Stoicani, 

Drăculești, Brănești, Pășcani, 

Vlădești, Şlobozia-Oancea, Oan- 
cea, Rogojeni și Vădeni (x. nr.) 

Prut : plisă, a cărei numire îi
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vine de la rîul omonim ce for- 
mează frontiera estică a jude- 
tului ; suprafaţa, teritoriului a- 
cestei plăși e de 94.070 hect;; 
numără 10 comuni cu 29 sate, 
4.442 contribuabili, 5.275 capi 
de familie 'cu 20.072 suflete. 
Reședința e Târgul-Bujor; iar 
comunile și satele: ce-i a- 
parţin poartă următoarele nu- 
miri: 1) Băneasa, cu satele 
Sl6bozia-Băneasa și Băneasa; 
2) Bujor cu Golășei, Târgu- 
Bujor, Moscu, Puţichioaia: și 
Umbrărești; 3). Fârțăneşti; 4) 
Foltești cu Fântânele, Foltești 
și Stoicani; 5) Frumușița cu Ij- 
dileni, Frumușița, Scânteeşti și 
Tămâoani ; 6) Jorăști cu Lunca,   
Jorăști și Zernești; 7) Măstă- 
cani cu Chiraftei, Drăculeşti și 

Măstăcani ; 8) Oancea cu Slo- 
bozia-Oancea și Oancea; 9) Și- 

R. 

Rădăcini : (%. Cuca-pădure). 

Rădeştilor (- Valea) : incepe de 
la N. de com. Rădeşti (Tutova), 
și merge spre S. pănă aproape 
de teritoriul com. Jorăști , lă- 
sâud ' această comună la E., şi 
d'acolo începe a se perde, for- 
mând în capul "despre S. un 
mic podiș în lungime de 2k.m. 
aproape; apoi treptat începe a] 

vița cu Tatărca și Şiviţa ; 10) 
Vlădești cu Brăneşti, Pășcani, 
Roșcani și Vlădești (v. Covur- 
luiti-judeţ şi n. r. ale comuni-. 

„lor şi satelor). 

Puţichioaia : sat în com. Bujor, 
pl. Prut, cu 139 familii și 585 
suflete ; are o biserică şi o şcoală 
mixtă ; bisericește face parte din 
parohia Fârțănești (v. n.r.) Pe 
aice trece linia, drumului de fer 
Berlad-Galaţi, având și o staţie 
cu numele acestui sat. 

Puţichioaia : moșie particulară 
„de 2.788 hectare, în com. Bu- 
jor, pl. Prut. | 

Puţul-Jngănarului : punct în- 
semnat în partea estetică a văei 
Lozovă, 

se forma valea Covurluiuluă- 
sec, ce vine spre Est de co- 
muna Verlezi, merge spre Sud 
și se termină la Sud de Puţi- 
chioaia. Valea-Rădeștilor mer- 
ge în linie dreaptă spre Sud 
şi dă în valea, Covurluiului- 

sec; această vale aparţine parte 
teritoriului comunei Rădești, 
parte comunei Crăeşti şi parte 
Jorăștilor.
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Rădianu: baltă lângă Prut pe 
teritoriul cotunei Vădeni, com. 
Rogojeni, pl. Horincea. - , 

Rădiciului (- Valea) : în com. Bu- 
jor, pl. Prut; începe din apro- 
pierea văei Miloaei (+. n. r.) 
ceva: mai spre R., și se termină 
în comuna, Fârţănești. 

Rareş: pădire lângă: Cuca, pl... 
Siret, a cărei numire vine saă 
de la, fostul Domnal Moldovei: | 
Petru-Rareş, care se scie că 
adese-ori se găsea prin aceste 
părţi înainte d'a fi Domn, câci 
se ocupa cu pescăria pe lângă 
Brateș, sai de acolo că foasta, 
pădure era formată din copaci 
rari. 

Recea : pârăeș ce udă cotuna Ghe- | 
reasca, din com. Lupești, plasa 
Horincea, și se varsă în Ho- 
rincea,. 

Recea: pârăeș ce isvorește din 
o ripă omonimă, plină de săl- 
cii, în partea, „despre Apus a 
satului Gănești, pl. Horincea,; a- 
cest pârăeș servește ca hotar 
între satele Gănești și Comă- 
nești, din comuna Gănești. 

Rădiu-Tureii: pădure în com. 
- Rogojeni, pl. Horincea. 

Rădiu- Văscului: pădure în com. 
Rogojeni. 

    

Rogojeni: comună rurală, în pl. 
Horincea, a şesea; şi ultima, co- 
mună - covurluiană, aşedată pe 

“malul Prutului, la depărtare de 
70 kilometri de la Galaţi, se 
mărginește la N. cu jud. Tu- 
tova prin com. Blăgești (spre 
V.) și Carja (spre E), la &. 
cu Oancea, la E. cu Prutul și 
la YV. cu. Cavadineştii. 

Apele ce o udă sunt: rîul Prut, 
pârâul Horincea, pârăiaşul Qarba 
(Chirilești), lacul Sovârea, pre- 
cum și alte bălți mai mici for- 
mate de vărsăturile Prutului. 
Această comună e formată din 
trei cotuni: Rogojeni (reşedinţa), 
Chirileşti şi Vădeni, depărtate 
una de alta ast-fel: de la Ro- 
gojeni la Chirileşti 5 kilometri 
spre V., de la Rogojeni la Vă- 
deui 7 k. m. spre N, de la 
Vădeni la Chirileşti 6 k. m.. 
În intreaga comună Rogojeni 
sunt 517 case, contribuabili 409, 
familii 574 cu 2.299 suflete, din 
cari 1.164 bărbaţi, 1.135 femei, . 
1.225 necăsătoriți, 956 căsăto- . 
riți, 118 văduvi, 261 cu sciință . 
de carte și 2.038. fără. 

Cea mai populată cotună e 
Chirileștii.. Numărul străinilor 
în întreaga comună e de 8 fa- 
milii cu 50 suflete, din cari 3 
familii grece cu 15 suflete și 5 . 
fam. israilite cu 35 suflete. 

" Situaţia teritoriului Rogoje- 
nilor se -caracterisează ast-fel: 
„mai mult dealuri (costișe). şi
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păduri, pe lângă satul .Rogo- 
- Jeni e un mic. seș, pe unde 

curge. Horincea. Suprafaţa sa 
teritorială se socoate lu 9.438 
hectare, din cari 3.718 arabile, 
4.290 păduri, 371 hr. 80 ar. 
emuș,. 228 hr. 80 ar. fânețe, 

„211 vii, 20 grădinării şi 1431i- 
. vedi şi vetrele satelor. 

Din acest pământ, Statul po- 
sedă 1.601 hr. 60 arii în mo- 
șia Vădeni; proprietatea mare 
„particulară este 
prin moșiile Rogojeni şi -Chi- 
ilești ale inoștenitorilor. de- 
tunetului Alexandru Calimah, 
în întindere. de. 5.750 :hectare 
(din. cari peste 4.000 numai pă- 

dure); iar sătenii din tus-trele 
cotunile posedă 1.801 hr. 80 ar. 

Toţi lucuitorii din com. Ro- 
-gojeni sunt foști clăcași împro- 
prietăriţi în 1864, iar în Vă- 
deni și însurăţei împroprietăriți 
la .1880. : 

: Vitele în 1888 se cifraii ast-fel: 
1.198 boi, 481 vaci, 170 viței 150 
mâvzaţi, 150 mânzate, 7 tauri; 
armăsari 56, cai ::60, epe 140. 

Pe lângă. plugărie și crește- 
rea, vitelor, sătenii acestei co- 
muni se ocupă puțin și cu -pes- 
„căria, și cu facerea rogojinilor, 
precum și cu cărăușia şi tăie- 
tul stufului, mai ales iarna. Se 
seamână aici în. deosebi: po- 
pușoi, secară, orz, ovăz și puţin 
grâii. Producţia agricolă în 1891 
în total a fost de 21.069 hec- 

represintată 

  

  

tolitri, iar pe specii: grâă 4.644 

h]., s&cară 7.668, orz 5.910, 

ghircă 1.146, popuşoi 1.183 (în 

alți ani e mult mai mare, pănă 

la, de dece ori atâta), ovăz 1168, 

meiii 60, cânepă 252, in 40, 

cartoafe 3.600 ker., fasole 2:400. 

Comerciul e represintat prin 
13 crâșme și 4 prăvălii cu alte 
mărfuri, cele dintăi ţinute de 

români, ceste din urmă de evrei; 
funcțiunează aice o moară cu 
aburi a arendașului moşiei ; ma- 
„șine agricole .pentru treerat 2; 

pluguri -în total 300, din cari 

numai 25 sistematice; femeile 
„eresc în mare parte gândaci de 

mătasă, cultivă duzi, în și câ- 
nepă; aseminea se: ocupă :cu * 

industria casnică; puțin săteni 
cultivă albine. 

- Veniturile comunale se ridică 

la-9.875 lei,- iar cheltuielile la 

8.798. Contribuţii directe in to- 

tal 15.223 1. 41 b. 

Biserici 3: Sf. Poevodi în 

Rogojeni, vechiă, de vâlătuci, 

cu 17 fălci păment; Sf. Spiri- 

don în Chirilești, din vălătuci, 

în stare ordinară, invălită cu 

„stuf, are 8" fălci; și Sf. Pan- 
teleimon și Sf. Voevod în Vă- 

deni, în paiante, iarăși cu 8!'/ 

fălci pământ rural. După alcă- 

tujrea sinodală din 1888, com. 

Rogojeni formează dou parohii: 

Rogojenă cu cotuna Vădeni, a- 
vând catedrală bis. Sf: 'Voevodi 
din reședința comunală, un preut
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paroh. și 3 cântăreţi; și -Chi- 
vileșii, formată, din cotuna cu 
același nume, un preut paroh 
și 2 cântăreţi. 

Şcoli iarăși 3, 

una în Rogojeni; cu 64 elevi 

înscriși, din cai urmează re- 

Sulat vr'o 25, a scos de la în- 

fiinţare pănă adi 25 absolvenţi; 
a doua în Chirileşti, cu 38 elevi 
(din cari 6 fete),. iar cu frecu- 

ență regulată vr'o 21, absolvenţi 
de la înființare 18; a treia, în 

Vădeni, cu 47 şcolani înmatri- 
culaţi, din cari urmează regulat 

„toate. mixte: 

15. Şcolile din Rogojeni şi Chi- |: 

cea - din | rilești n'aii pământ, 
„Vădeni are:10 he. și 2: ar, 

Pe teritoriul acestei comuni 

trece calea judeţană ce merge 
la Fălciă, pe o întindere de 3 

k.m. Din satul Rogojeni pănă la, 
calea județană e un crâmpeiii 
de șosea petruită, în întindere 
de un kilometru. 

Rogojeni: satul principal și .re- 
şedinţa com. cu 'același nume, | 
în pl. Horincea, pe malul Pru- 

tului; numără 170 case, 200 

familii cu 843 suflete, o biserică 

şi o școală (vedi Hogajeni: =00- 

mună). 

Se susține că acest sat e! 

înfiiuțat de pe la anul 1670; 

la început eraii aice niște simple 
colibi de pescari, în urmă însă 
Sai înființat de câtre nişte că- 

lărași un târgușor, care 'a pur-   

141 

tat mult timp ' numsle lor: de ” 
Călărași. 

Rogojeni-Chirileşti : moșie par- 
ticulară de 5.750 - hectare, ' în 

com. hRogojeni, pl. Horincea. 

Roşeani : sat, în com. Vlădești, 
pl. Prut, cu 157 familii și: 571 

suflete, p biserică și o școală 
(v. Vlădeşti-com.). Tradiţia po- 
pulară, susţine că, acest, sat și- 
ar ave numele de la un om. 
mare cu numele Roşca, rămas, 

se dice, în urma răsboiului î în- 

tre Ioan - Vodă- cel-C'umplat şi 

Petru Schiopu (1574) și că a- 
cest Roșca ar fi bătut. cel ân- 
tâii par în Roșcani. 

Roşeani : ' moșie particâlară de 
2.864 hectare 60 arii, în com. 
Vlădești, 'pl. Prut. 

Roşia: moșie particulară de 429 
hr. 64 ar., în comuna Jorăştă, 

plasa Prut. 

Roşia : pădure pe valea şi dealul 
omonime (v. n. r.). 

Roşiei (- Valea): între Bursucani 

şi Bereşti, pl. :Horincea, apar- 

ține teritoriului Bereștilor; a- 
ceastă vale începe dela Tabâra, 

partea de Mează-noâpte, iar mai 
" în urmă se contopește în valea 
Jorăștilor,
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"Rogiei (-Dealul): corespondent 
văiei omonime. e 

Rugineni : sat în com. Cavadi- 

  

Rusca-mare : moșie particulară 
' de 743 hr., în' comuna, Fileşti, 

pl. Siret, : 

neşti, pl. Horincea, cu 221 fa-| Rusca-mică : moșie particulară -milii și 755 suflete, precum și 
o biserică (v Cavadinești-com.). 

de 286 hr., în comuna Fileşti, 
pl. Siret. . - 

S. 

Saca: trup de moșie răzășască 
în com, Oancea, pl. Prut, 

Satu-Costi: vălcică, pe carea e 
așegdat satul omonim, în. com. 
Filești, pl. Siret. 

Satu-Costi : sat în com. Fileşti, 
pl. Siret, în spre N: de reşe- |. 
dinţa comunală la:4 k.m.; are 
89 familii cu 365 suflete, o bi- 
serică și o școală (v. Pileştă- 

» comună). 

Satu-Costi : moșie particulară de 
*950 hr. în com. Filești, plasa 

Siret. . 

Săracilor (-Dealuj): în cuprinsul 
teritoriului com. Cudalbi, pl. 

„Zimbru; acest deal se întinde 
în coasta despre N. a comunei 

„pănă la hotarul -com. Puţeni,. 
mergând în paralel cu malul 
stâng al pârăului Geru, de la 
„Nord la Sud.     

|Sărăcuţei (-Dealul): pe _terito- 
riul com. Frumușiţa,,. pl. Prut. 

Sărdaru : sat G. Șendreni-sat;). 

Săseni : sat în com. Prodănești, 
pl. Horincea, are 59 famili cu - 
225 suflete și o biserică (vedi 
Prodăneşti-com.). 

Scânteegti: sat, în com. Frumu- 
şița, pl. Prut, la vro 8 kilom., 
în spre V. de reşedinţa comu- 
nală; numără 240 familii cu 
1.018 sufiete, o biserică și o 
școală ; împreună cu, cotuna 
Fântânele (dom. Folteşti) for- - 
mează o parohie a=parte, având 
catedrala Sf. Gheorghe, un preut * 
ajutor şi 4 cântăreți (v. Fru- 
mușița-com.). . 

Sârbii : trup de moșie răzășiască, 
în com. Oancea, pl. Prut. 

Sipeni: sat, în com. Țuţeani, 
“pl. Horincea, aşegat pe muchia 
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dealului răsăritean a văiei Țuţ- 
canilor. și la depărtare cu 3'/, 
k.m, spre Est-Sud de la, reşe- 
dința comunală; are vro 607 
locuitori (suflete), o biserică. şi 
o şcoulă. 

Sipenii e un frumos şi vechiă 
sat r&zăşesc; legenda spune că 
numirea sa i-ar veni de la un 
ome-care Sipu, frate a lui 
Țuțeu, aprod a lui Ștefan-cel- 
Mare și întemeetorul 'Țuţeani- 
lor, căruia, la împărțeala pă- 
mântului dat de Ștefan-Vodă, 
i-a venit regiunea sudică ce a- 
parține răzășilor din Sipeni (v. 
uțcuni-com.). 

"Siret: rii, ce atinge judeţul Co-|- 
vurluii la frontiera sud-vestică, 
pe o întindere de 32 kilometri. 
Acest rîă, numit în vechime 
Tiarandos' (Herodot), Jerasus 
(Ptolomei), Gerasus (Amian), 
Seretos (C.: Porfirogenitul), în 
evul-mediii Seret (Hâjdău), iar 
„oare-când a purtat şi numele 
de Halup (Miron Costin). Vorba 
primitivă e scitică și insămnează 
Jluvii ; iar Tiarundos vra-se 
dică- Sărat. După Miron Costin 
(Letopis. Moldovei ed. M. Co- 
gălniceanu, pag. 505), .iată le- 
genda originei numirei de Siret, 
cuprinsă în „cântul al II al unei 

„poeme scrise în limba polonă 
și dedicată Regelui acelei ţări: 
« Regele Ungurilor Vladislav, 
împreună cu Românii, împing 
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pe Tătar de la munte și, go- 
nându-i apoi fără pregel prin 
câmpie, ajunseră pănă la Siret, 
unde se află. orașul Roman. Aice 
urmează o nouă bătălie. Înfrânță 
Tatarii se arunc în undele Si- 
retului, sar Românii urmărin- 
du-i fără cruțare, astupă fluviul 
cu cadavrele dușmanilor. Regele,. 
transportat la viderea acestei 
bătăi tătăreştă, strigă cu veselie 
în limba maghiară :' « Seretem, 

Seretâm», îmi place, îmi place, 
şi cuvântul regal, prefăcându-se 
în numele viului, eternisează 
gloria victorieă» (e. Drăghicescu, 
Dunărea şi coastele Mărei- Ne- 
'gre), ” 

Siretul isvorăște de sub poa- 
lele Carpaţilor, aproape de sa- 
tul Pursuchei în Bucovina, în- 

tră apoi în Moldova mai sus 

de satul Cândești, jud. Dorohoiiă, 
trece mai prin mijlocul ei şi 
face. o încordătură mică în jud. 
Roman, d'acolo merge drept 
în jos pănă la s. Fundeni în 
jud. Putna, de unde apucă spre 
Răsărit, mergând în linie dreaptă 
o oră, de aice taie spre Sud, 
face cea maj mare cotitură în 

cursul s&u și se varsă în Du- 
nărea prin două guri mai sus 

de Galaţi, la.distanţă de trei 
kilometri. Primind foarte multe 

ape din țară, se face plutitor, 
.scoborindu-se pe dânsul multe 
plute cu cherestele şi producte 
din munţi la Galaţi. Întinderea
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totală a Siretului e de 280.000 
 stânjini, „EL primeşte în. sine 
da stânga sa riul Bârlad și 
pârăele Molniţa, Părul-Negru, 

: Părul- -Roşu, Mălina, Geru, Lo- 
- zova și Suhuluiul ; ia d'a dreapta, 

primeşte pârăeșele Sagna, So- 
„muz, Cucova, Scurta, Căregna 

„Și Leica, Este o apă lată şi a- 
dâncă ; dar fiind-că în tot .lo- 
cul este cuprins de dealuri. şi 
păduri, avend în multe părți 
și 'ostroave de năsip, de aceea! 
mu e încă pe deplin navigabil 
(Dicţ. topografic şi statistic „de 
Frunzescu), 

Siret: vlasă, a cărei numire vine 

de la riul Siret, ce formează 

în mare parte frontiera vestică 
„a judeţalui Covurluiii.. Terito- 

riul acestei plăşi are 0 supra- 
față de 102.716 hectare; ea 

numără 10 comuni, între cari 
și orașul Galaţi, cu 33. sate, 
8.097: contribuabili, 16.879 capi 
de familie și 75.122 suflete. Re- 
şedinţa plășei e la Târgu-Pe- 
chea. Comunile rurale și satele 
sunt: 1) Braniștea cu eotunile 
Braniștea, Lozova, Șerbeştii-Ve- 
chi și Traian; 2). Cuca cu Co- 
tros, Cuca, Mavromol, Oasele, 
Plevna și Slobozia-Ventura; 3) 
Pileşti cu Bărboși,-Filești (Oa. 
lica), Movileni; Satyul- Costi, Şen- 
dreni saii Sărdaru și Smârdan; 
4) Indepenienţa cu Braina, -In- 
dependenţa și Vasile Alexandri; | 

  

  

.3) Mânjina; 6 Piscu cu Piscu și 
Vameș (Odaia-Popii); 7) Slobu- 
zia- Conachă cu Cuza-Vodă „Și 
SI. Conachi, 8) Pecheu cu Tâx- 
gul și Satul Pechea ; și 9) Tu- 
luceşti cu Cișmele, Costachi-Ne- 
gri. Fântânele (Soltanu), Odaia- 
lui-Manalachi, Slobozia-Movilei, 
Tuluceşti şi Vânători (v. Covur- 

“luiti-judeţ și numele comunilor 
şi satelor respective)... 

Siretului (- Valea) sui. „șesul | Si- 
retului, începe de la punctul 
foastei cotuni Preval. (com. Tu- 
dor- -Vladiimirescu, jud. Tecuciă) 
şi se termină la punctul Mă- 
xineni, com. Independenţa, jud. 
Covurlui. 

Siretul-Stătător: apă stătă- 
“toare; având în mijloc .o insulă 

cu vii, în apropiere de gara 
„Bărboși spre E. Pănă în 1861, 
Siretul curgea pe aice; d'atunci 

însă, schimbându-și cursul sti, 

vechia albie a rîului a rămas 

un lac în forma unei zale de 

lanţ, ale cărei extremităţi par 

a se întruni la S$: E.:(sub so- 

„lul unei păduri), formând în 
centru-i o bogată insulă în plan- 

taţii (>. Drăghicescu «Dunărea 
și Coastele Mă ărei- Negre»). 

Sireţelul: vale.pe teritoriul com, 

Măstăcani, pl. Prut. 

Slivna : pârăeş ce isrorăște din
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fundul văiei omonime, având mai | 
multe ramificații, cari toate se! 
împreunează mai jos de Onciu 
și formează o singură apă, ce! 
se varsă în Chineja la satul! 
Moscu, com. Bujor, pl. Prut. 

Slivna: comună rurală, aședată 
în valea omonimă din pl. Ho- 
rincea, la 85 kilometri de la, 
Galaţi, se limitează la N. E. 
cu Prodănești, Gănești și Ca- 
vadinești, la, S. Balintești și la 
V. Berești. Numără 2 cotuni: 
Slivna (reşedinţa) și Onciu, 
ceastă din urmă mai spre Sud! 
Locuitorii din Slivna sunt r&- 
zășt, cei din Onciu foști clăcași | - 

cazane de fabricat rachiă de 
drojdii pentru trebuinţele cas- 
nice. 

Bugetul comunal se cifrează, 
la venituri cu 2.375 lei 79 bani, 
iar la cheltuieli 2.374 1. 98 b. 
Dările directe în total 8.088 
1 15 b, Mi 

Biserici 2: Sf. Ioun Boteză- 
torul şi Sf. Nicolai, amândouă în 
reședința comunală ; formând o 
singură parohie, cu catedrala 
Sf. Nicolai, comuna, Slivna are 
un preut paroh și 2 cântăreți. 

Școală una, mixtă, cu 35 e- 
levi, cari învaţă şi împletitul 
pălăriilor. -   împroprietăriți. Populaţia se ci- 

frează ast-fel: contribuabili 180, 
familii 230 cu 996 suflete, din 
cari 511 bărbaţi, 585 femei, 
540 necăsătoriți, 422 căsătoriți, 
33 veduvi, 1 divorțat, 255 căr- 
turari și 741 necărturari, 

Din teritoriul com. Slivna 509 
hr. “aparțin proprietăţei mari 
represintată prin moșia Onciu; 
restul sătenilor. 

Se seamenă aice cu deosebire 

Slivna : satul principal și reșe- 
„dința comtinei cu același nume, 
pl. Horincea, ave 207 familii cu 
583 suflete, 2 biserici și o școală 
(v. Slina-com.). 

Slivnei ( Valeu) : pe teritoriul co- 
munei cu același nume, plasa 
Horincea. 

Slivnei (Dealul) : corespundent 
văiei omonime.   grâă, secară, orz şi popușoi. 

Numărul . vitelor e aproape 
1.000 capite. 

Deşi aparenţa caselor din 
Slivna e frumoasă, plantaţii de 

pomi fructiferi în abundență, 

totuşi locuitorii slivneni sunt 
săraci în cea mai mare pante. 

1 
Slobozia: vale, prin care curge 

pârăeșul cu același nume, în 
com. Filești, pl. Siret. 

Slobozia: pârăeș, în com. Fileşti, 
pl. Siret.     & Sunt în această comună 2 

+ 
Slobozia-Băneâsa : sat, în com. 

10 -
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Băneasa, pl. Prut, are vro 34 
familii cu 146 suflete şi o bise- 
rică (v. Băneasa-com.). 

Lămarire : 

Cu privire la, Slobozii, numire 
“ce se dă multora din satele 
noastre şi care vorbă e de ori- 
gină slavă(Cno Boqa-Ciro Boga- 
notae plantationes), d. V. A. 

Urechiă, profesor de istoria, şi 
literatura Românilor lu Univeu- 
sitatea: din Bucureşti și mem- 

"bru:al “Academiei Române, sus- 
ţine (v. Nutiţe despre Slobozii, 
Bucureşti, 1888) că eraii îna- 
inte acele 'sate, ai căror locui- 
tori, ca să vie în ură, se scu- 

tiaii de bivurile şi obligaţiunile 
în genere impuse pământenilor, 

“Aceste slobozii la început se 

făcură fără formalităţile ce le 

aflăm mai târziă la aşegdarea 
lor. De la secolul al XV, în- 

fiinţarea unei slobozii fu con- 

siderată ca o chestiune de Stat. 
Din acel moment, pentru u se 

înfiinţa o Slobozie, nu era de 
ajuns ca cine-vu, să aibă o ino- 
şie stearpă ori o silişte vechiă 
şi să se invoiască cu locuitorii 
de peste hotare, ca să-i aducă 

spre a popula ocina, siliştea; 
mai trebuia, înainte de toate, 
un hrisov domnesc, nutorisând 

înființarea, sloboziei. Colonisări 
Macestea se făceai nu numai 

pe moșii particulare, ci şi în 

Jurul monastirilor, din poșluș- 

nicii saii oaminii de servicii ai   

monastirilor. Coloniștii era leşi, 
ruşi, cazaci, unguri, turci, sârbi. 

„bulgari, munteni (iar în Mun- 
tenia, moldoveni). 

Pe lângă acest scop al slo- 
boziilor, mai era şi acela ul 
rechemărei în putrie u locuito- 
rilor emigraţi, fie din causa 
r&sboaelor, fie în urma vre-unei 
fapte criminale. Sloboziile se 
făceai în aceste condiţii : «) 

scutind pe un număr de ani pe 
slobozeni de ori-ce dări și an- 
garii; î) dâhdu-le o jurisdicție 
specială, care le garanta pacea 
și nesupărarea; c) înroindu-ie 
libertatea deplină de cult și de 
limbă. , 

Slobozia-Băneasa : moșie par- 
ticulară de 1.144 hr. în com. 

"" Băneasa, pl. Prut. 

Slohozia-Butora: grupuleţ de 
câte-va case, fără a fi cotună 
„recunoscută, dependentă şi mai 
lu o parte de com. Fârţănești, 
pl. Prut. 

Slobozia-Conachi: comună ru- 
rală, în pl. Siret, a cărei nu- 
mire vine de lu marele logofăt 

al Moldovei şi poet Constantin 
Conachi, înutemeetorul satului cu 

acelaşi nume. Aşedată, pe valea 
pârăului Suhuluiului, la distanța 

de 35 kilometri de la Galaţi, 
această comună, se hotărește la 

E. cu teritoriul satului C. Negri 

; 
i 
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(com. Tuluceşti), la $. Iodepen- 
denţa şi Piscu, la V. com. Tudor 
Vladimirescu (jud. Tecuciă), de 
care € dispărţită prin 'pârăul 

„_Geru, și la, N. Pechea, - 
“Două cotuni formează această 
comună: Sobozia- Conachi. (re- 
ședința) și Cuza- Vodă; ântâia 

„e formată din foști clăcași îm- 
proprietăriți la 1864 şi a doua, 
din însurăţei împroprietăriți la, 
1879. Ambele cotuni sunt foarte 

| aproape una de alta, (vr'0 50-60 
inetri). | Ea 
„Numărul total al caselor din 
întreagă, comună e de 371, con- 
tribuabili 271, familii 404 cub 
1.755 suflete, din cari 909 băr- 

"+ baţi, 846 femei; 993 necăsăto- 
riți, 695 căsătoriţi, 67 văduvi; 
193 cărturari, 1.562 necărturari. 

Teritoriul com. SL.-Conachi e 
udat de trei pârae: Geru, Su- 
haluici 'și Lozova: Atât spre V.|: 
dar mai ales spre E, se afăl. 
dealuri: cu teren foarte acsi- 
dentat; încole pământul e cul-|- 
tivabil, înfățișând platouri în- 
tinse și terenuri fertile. Amân- 
dou dealurile ripoase conțin 
petriș și piatră de construcţie. | 
În anul 1888, s'a discoperit la 
marginea satului SI. Conachi, 
despre N. V., o carieră de piatră 
de construcţie, ce se exploatează, 
de judeţ și din care s'aii scos 
în 1890, pe lângă o cantitațe 
de petriș, și peste 1700 metri 
cubi piatră mare; cu care s'a 
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lucrat podeţele şoselei. Pechea- 
Mânjina. 

Suprafaţa teritorială a între- 
gei comuni e aproape! de 7.971 

„hectare 97 arii, ast-fel specifi- 
cate după întrebuințare: 6.356 
hr: 68 ar. arabile, 320, 38 pă- 
dure, 999, 60 emaș, 71,60 f6- 
nețe, 28,64 vii, 60,14 vatra 
satului și livedi cu pomi în SI. 
Conachi, $1,13 idem în Cuza- 
Vodă, precum și 13,80 loc ne- 
trebnic și terenuri rîpoase. Din 

„acestea. 4.567 hr. 04 ar. apar- 
țin proprietăței mari, 1.002 hr. 
47 ax. Statului și 2.372 hr. 56 
ar. proprietăţei mici (sătenilor). 
Proprietar mare în SI.-Conâchi 
e contele Emanoil Rospoli din 
Roma (Italia), care a luat în 
căsătorie a, doua pe unica fiică 
a lui Conachi, Ecaterina Vogo- 
ride, adi decedată. 

Recolta mijlocie pe falce este: 
grâi 3—4 kile, secară, orz și 
popuşoi 4—5. 

Numărul! vitelor, e de 2.049 
animale cornute, 377 cai și epe, 
1.466 oui și capre. | 

Crâșme 8; pluguri 220, din 
„cari 70 de fer; femeile se 0- 
cupă. mult cu țesături casnice. 
În genere locuinţile sătenilor 
din com. Slob.-Conachi sunt 
bune, bine îngrădite ca plan- 

„taţii de salcâmi în mare parte 
- și puţini pomi roditori; strada 
principală din reședința comu- 
nală e șoseluită,
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“Veniturile comunale se urcă, 

la 5.886 lei, cheltuielile la 5.841 
lei 11 bani. Dările directe în 

total 15.714 lei 51 bani. 

O singură, biserică e în com. 

ȘI.. Conachi: Sf. Treime, zidită 
între anii 1814-18 de câtre pro- 

“prietarul d'atunci al moșiei Con- 
„stantin Conachi şi rezidită de 
locuitori în 1873; biserica are 
pământ; toată comuna formează 
o parohie, cu un prut paroh și 
2 cântăreți. | 

Şcoli 5, mixte: una în ŞI. 

Conachi din 1866 şi alta în 

Cuza-Vodă din 1886; cea din 
SI. Conachi avea în 1889 în- 

scriși 45 elevi, din cari cu fre- 

cuență regulată 33, în ea se 
învaţă și împletitul pălăriilor 
de. paie ; iar cea din Cuza-Vodă, 

cu 40 elevi înscriși, din cari 

urmează regulat 25, și aice 

se învață împletitul pălăriilor; 

şcoala din urmă are 6 fălci 
pământ, | 

Slobozia-Conachi : satul princi- 
pal și reședința comunei cu a- 
celași nume, din pl. Siret, cu 

255 case, 291 familii și 1.118 su- 

flete, o biserică și o școală (Y. 
SI.- Conachi-com.). 

Acest sat a fost înfiinţat; între 
anii 1800—1810 de Constantin 
Conachi, proprietarul moșiei de 

” aice, poet însemnat și mare lo- 
gofăt al Moldovei; iar locuitorii 

săi sunt români veniţi de din-   

colo de Siret, mai ales din ju- 
deţele Brăila, Râmnicu-Sărat şi 
Jalomiţa, ceea ce se constată 
și prin nuanța muntenească de 
vorbire a sătenilor de aice, vor- 

bire ce nu se mai obserră în 

alt sat din judeţul Covurluii, 
şi prin portul lor as&muit să- 

tenilor de peste Siret. 
În graial popular Slobozia 

Conachi se numește și Plăcinta. 
Asupra formărei acestui sat tra- 
diția populară se exprimă ast- 

fel: se dice că cu mult mai 

înainte de formarea satului, prin 
această localitate şi-ar fi avut 
turmele un fost proprietar şi 
iconom de vite pronumit Plă- 

cîntă, unde era şi o fântână 
numită în urmă «fântâna luă 

Plăcintă.» Această fântână era 

cunoseută foarte mult de câtre 
locuitorii de pe.malul Siretului, 

ce-'şi-aveaii pe aice drumul la 
Galaţi. Mai în urmă însă C. 
Conachi, devenind proprietar al 
moșiei, o mulțime de locuitori 

de pe la Maluri, Cuca, Lămo- 
tești. etc. se grăbiră a veni la 

: vestea, că el face sat la fântâna 

lui Plăcintă și că acordă multe 

înlesniri celor ce se ror aședla 
aice. Dar după aceea însă, se 
vede că înlesnirile nu se mai 

acordară şi că din contra bo- 

erescul ar fi ajuns foarte îm- 

povărător, de oare-ce o mul- 

ţime de familii de săteni ai 

fost silite să părăsiască satul SI.
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Conachi și să se ducă spre a 
se sălășlui aiurea, mai ales 
prin mahalalele Galaţilor și ale 
Brăilei. 

Într'o carte bisericească (oc- 
toih) din biserica Sloboziei Co-| 
nachi se citeşte scris cu mâna 
lui Conachi următuarele cuvinte. 

«Acest octoih su afierosit de 
câtre mine pecătosul sf. bise- 
rică a Sf. Troife de la satul 
mei, Slobozia lui Conachi de pe 
valea Suhulhiului 1814 Iunie.» 

C. Conachi agă și cavaler. 

Inscripţia e în litere cirilice Slobozia- 
și cu o caligrafie aleasă, 

Slobozia-Conachi : moşie parti- 
culară de 4.719 hr., în com. 
omonimă, pl. Siret. 

Slobozia-Conachi : moșie a Sta- 
tului de 1.002 hr. 47 ar., în 
com. cu același nume, pl. Siret. 

Slobozia-Movilei : sat, în co- 
muna Tulucești, plasa Siret, 
cu 42 fumilii (vedi Tuluceşti- 
comună). 

Slobozia-Movilei: moșie parti- 
culară de 700 hr., în comuna 
Tuluceşti, pl. Siret. 

Slobozia-Qancea (Onești) : sat, în 
com. Oancea, pl. Prut, în valea 
Prutului, ceva mai în spre Sud 
de reședința comunală (4 k.m.), 

| 
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„cu 46 familii și 396 suflete (v. 
Oancea-com.). 

Slobozia-Oancea : moșie parti- 
culară de 572 hr. 87 ar, în co- 
muna Oancea, pi. Prut. 

Sloboziâ- Ventura sai Vântu- 
roaea: sat, în com. Cuca, pl. 

“Siret, -a cărei numire vine de 
la fostul săă proprietar Con- 
stantin Ventura; are 63 familii 

„cu 286 suflete şi o biserică, Sa 
Ciuca-cum.). 

Ventura : moșie parti- 
culară de 2.360 hr., în comuna 
Cuca, pl. Siret. 

Smârdan : sat, 'în com. Filești, 
pl. Siret, a cărui nume vine de 
la localitatea întărită omonimă 
din Bulgaria, carea a fost luată, 
cu eroism de câtre armata ro- 
mână în resboiul neatârnărei din 
1877/78. Acest sat e format din 
însurăței împroprietăriți după 
răsboiii ; numără 82 familii cu 

„953 suflete (7. Fulești-com.). 

Smulţă :. comună rurală, în plasa, 
Zimbru, la 62 kilometri de la, . 
Galaţi și a doua în populaţie 
din tot judeţul; se mărginește 
la N. cu-:com. Fandeanu (jud. * 
Tutova), la Ş. cu com. Măcişeni, 
la E. cu Crăeşti, la V. cu Co-" 
rod (jud. Tecuciii) și la N. E. cu 

„Drăgușeni. Prin mijlocul Smul-
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ților trece pârăul Suhuluiului, 
iar prin partea vestică a satu- 
lui curge Gerul. * 

Această comună e formată din 
două cotuni: Smulţi (reşedinţa) 

și Gorneștă; ânteia locuită nu- 
mai de răzăși, iar a doua, de-| 

părtată cu 3 kilometri de re- 
ședința 'comunală, are vr'o-9 

„case șie populată de. foşti clă- 

cași» împroprietăriți. Populaţia 
întreagă 4 comunei se cifrează; |. 

contribuabili 529, familii 726 

cu 2.750 suflete, din cari 1.424 

bărbați, 1.327 femei, 1.344 ne-|. 
căsătoriți, 1.266 căsătoriţi, 141 

v&duvi, 352 cu sciință de carte 
şi 2.399 fără. Ca străini sunt 

vro trei-patru familii armene 
și 3 familii israilite cu 9 su- 

Hete. 

„.. Teritoriul com. Smulţi e for- 

mat din 7 văi și 9 dealuri, nu- 

merotate în diregţie est-vestică, 

„adică din Crăești. pănă în Corod, 
Şi cari merg dela N. spre S. 
Pimentul în genere e negru- 
năsipos și prea puţin argilos. 
Suprafaţa teritoriului se calcu- 
lează la 2.426 hectare și 82 ar. 
lucrătoare (din cari 245 '/, vii), 
30 hr. netrebnice și 30 vatra 

satului. Din acestea, 715 hec- 
tare aparţin proprietăţei, mari, 

ia restul sătenilor. Singura, 

proprietate mare e moșia Gor- 
nești. 

Posiţia Smulţilor este foarte 

' frumoasă; acest sat e împodo-   

hit cu lived; iar viile sale nu- 
meroase formează: ca un colan 
în jurul săi şi mai cu seamă 
d'a-lungul lui despre Răsărit și 
Apus, producând un venit des- 
tul de însemnat. 

Sătenii din această comună 
sunt gospodăroși şi în mare 

parte cuprinși; se găsesc frun- 
tași, cari aă pănă la 72 hecture 

pământ, 30 vite cornute etc.; 

mai mult de 30 locuitori ai 

câte 2 pluguri; casele sunt fru- 

“moase și bine îngrădite, unele 

învelite cu tablă, cele mai multe 

cu stuf și unele chiar cu paie. 
În Smulți sunt foarte multe 
fântâni. | 

Negrișit că, ca în ori-care 

comună rurală, agricultura și 
crescerea vitelor e și aice ocu- 
paţia principală, a locuitorilor. 
Se seamână în special: popu- 
șoi, grâii, secară, orz și evăz. 

Recolta medie pe hectar este: 

grâii, popușoi și secară 12 hec- 

tolitri, orz și ovăz. 16, cânepă 16. 

Numărul vitelor este: 871 
boui, 5 tauri, 501 vaci, 110 cai, 

2.176 oui şi 200 berbeci. 

Crâşme S$ și o, prăvălie de 

mărfuri diverse, trei crâșme se 
ţin de armeni, restul de români; 

mori de vânt 9, de abwi 1; 
pluguri în total 217, din cari 

20 sistematice; femeile lucrează, 
mai toate cânepa și inul; vr'o 
8 săteni cultivă albinele. 

Veniturile comunale se urcă 

)
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la 14.691 lei, iar cheltuielile la 
12.467 lei 69 b. Contribuțiile 
directe totale se cifrează la 
15134 147 b. | 

Biserică 5: 4 în Smulţi şi 1 
în Gornești. Dintr acestea, nu- 

„mai trei din Smulţi funcţionează, 
și anume: Sf. Gheorghe, zidită 
în 1849, Sf. Nicolai. din 1810! 
şi 8/. Arhangheli și Modest din 
1831; a patra din Smulţi e ru- 
inată cu totul; iar cea din 
Gornești, cu hramul Adormirea 
Maicei D-lui, este închisă din 
1873. Bisericile n'a păment, 
fiind răzășesti. După noua, aşe- 
dare sinodală, comuna Smulţi 
constitue o pârohie, cu cate- 
drala Sf. Gheorghe, un preut 
paroh, un preut ajutor și 4 
cântăreţi. - 

Școală e una singură, mixtă, 
cu localul de curând construit 
(1889/90) lângă, biserica paro= 
hială,; înființată din 1864, nu- 
măra 180 elevi înscriși în 1890, 
din cari cu urmare regulată 98 
(nici o. fată însă), se învaţă în 
această școală şi împletitul pă- 
lăriilor; de la terminare pănă 
adi ai absolvit cursul de aice 
vio 180 îineri, din cari 8 ai 
devenit preuți, 10 învățători, 
vro 15 studiază acum. în şcoli 
secondare și superioare, iar res- 
tal prin armată și pluguri în 
comună; școala din Smulţiu'are 

    
păment. 

Comunicaţia smulțenilor cu |. 

restul şi căpitala, judeţului este 
anevoiasă cu totul, mai ales 
iarna, din lipsă de căi bune, 
De la Smulţi:se îndreaptă, ur- 
mătoarele căi vecino-comunale : 
câtre Băleni de 10 kilometri, 
câtre Corni de 4 kilometri și 
câtre Diocheţi 3. 

„Smulţă : satul paincipal și reşe- 
diuța comunei cu același nume, 
pl. Zimbru, (v. Smulţi-com.). 

Sora și Prosie: moșie particulară 
de 212 hr., în com. Crăești, pl. 
Zimbru. - 

Sovârea: lac, în com. Rogojeni, 
pl. Horincea, între Rogojeni și 
Oancea, format din pâraele Ho- 
rincea, Oarba ete. și. avâud o 

"mică scursoare în Prut; el are 
ca la 5'/: kilometri în lungime 

"și vro 21/, în lățime. 

Spahiul : pădure, în cora. Bra- 
nișteă, pl, Siret. 

Stărcaria : baltă formată din văr- 
săturile Prutului, în com. Fol 
tești, pl. Prut. 

Stoicâni: sat în comuna Fol- 
tești, plusa-Prut, în partea sud- 
vestici, de reședința comunală, 
lângă Prut; numără 92 "familii 
cu 419 suflete și o biserică (v, 
Foltești-com.).
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Stoicanii-Cetăţuei: rupuleţ de; 

câșle pe moșia Foltești,. com. 
cu ucelași nume, pl. Prut. 

Strachina (- Valea): punct teri- 

torial principal în valea Lozovei, 
com. Braniștea, pl. Siret, 

Sucevenii : trup de moșie răză- 
șiască pe teritoriul coni. Oancea, 
pl. Prut. 

Sultanu : moșie a Statului, foastă, 
pendinte de monastirea Slatina, 

în: com. Tuluceşti, plasa Siret; 
întinderea 881 hectare ; arendă 

26.900 lei. 

Suhuluiul : pârăi în partea vest- 
sudică a judeţului Covurlui; 
are două ramificații: Suhuluiul- 

cu-apă, care isvorăşte din sus 
de satele Diocheţi și Smulţi, 

trece prin Corni şi, în dreptul   comunei Băleni, se uneşte cu 
ramura a doua, Suhuluiul-sec, 
care aceasta pleacă din sus de 
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Zimbru (com. Bursucani), trece 

prin centrul acestei comuni, iar 

amândouă împreunate. străbat . 
prin. centrul com. Pechea şi SI. 

Conachi, prin. vecinătatea, ori- 
entală a com. Piscu și se varsă 

în Siret la Sud de com. Inde- 
pendenţa. 

Pe șesul format de acest 
viuleţ se află mai multe gră- 
dinării de zarzavaturi, cari sa 

alimentează cu apă din el. Su- 
huluiul nu e curgător de cât. 

primă-vara, toamna și iarna, 

“când nu e îughețat. Vara, mai 
ales lu secetă, albia sa este 

uscată în cele mai multe locuri. 

Suhuluiul-cu-apă: pârăeș (vedi 
Suhuheiul-pârăi ). 

Suhuluiul-sec: pârăeș (v. Su- 
hulariul-pârăii). 

Suhuluiului (- Valea) : corespun- 
dentă pârăului cu același nume. 

Ş. 

Şendreni: sat, ce-i dice şi Sdr- 
daru, în com. Fileşti, pl. Siret, 

nu departe de riul Siret, cu 

97 familii şi 390 suflete; are 
o biserică și împreună cu co- 
tunile Movileni și Bărboşi for- 

meazi parohia Sărduru, cu ca- 
tediala Sf. Voevogi, un preut 

s 

paroh și 3 cântăreți (v. Filegti- 
comună). 

Şendreni: moșie particulară. în 
com. Filești,.pl. Siret; această 
moșie are două trupuri, din cari 
unul de 643 hectare și altul 

de 529.
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Şendreni : moșie, ce-i dice şi 
Sărdaru, în com. Fileşti, în în- 
tindere de 457 hr, proprietatea 
comunei Galați, obținută în 1889 
prin hărăzirea răposatului fi- 
lantrop Alecu Radovici Casapu. 

Şerbeşti : staţie de drum de fer 
„în com, Braniștea, plasa Siret 
(v. Braniştea-com.). 

Şerbeştii- Vechi : sat, în com. 
pranigtea, pl. Siret, la depăr- 
tare de 4!/, k. m. în spre 8. E. 
de reşedinţa comunală ; terito-| 
riul ce-i aparţine e de 1.983 
hr. ; numără 36 case cu 42 fa- 
milii și 148 suflete (y. Bra- 
niştea-comm.). , 

Şerbeştiă- Vechi: : moșie particu- 
lară de 900 hr. în com. Bra- 
niştea, pl. Siret. 

Șipotele : sătişor, în com, Be- 
rești, pl Horincea, la depăr- 
tare de 4 k. m. în sus de Be- 
rești ; de acest sătișor atârnă şi 
'grupulețul de case Pănăşești, 
cu care împreună numără 18 
contribuabili, 18: familii și 80 
suflete (v. Bereşii- -com.). 

Şiviţa: comună rurală, în plasa 
Put, a doua comună de la 
Galaţi așegdată pe. malul Pru- 
tului, la distanță de 19 k. m.; 
ea se mărginește la N. cu Ijdi- 
leni (com. Frumușiţa) și Fol- 

  
    

tești, la E. Prutul, la S. Tulu- 
cești şi Galaţi și la V. teritoriul 
com. Pechea. — De Galaţi a- 
ceastă comună se disparte prin 
moșia Balta-Brateș, ce ţine de 

„Șiviţa. 

Două cotuni constituese co- 
muna: TZatarea și Șiviţa (re- 
ședința), la depărtare de două 
kilometri între ele; mai sunt 
şi sub-cotunile Prumuşiţa cu 
vio 7 case și 30 suflete precum 
și Tămdoani cu 10 case și 50 
suflete, — Locuitorii sunt foşti 
clăcași împroprietăriți; numărul 
caselor 329, contribuabili 267, 

„familii 397 cu 1.432 suflete, din 
cari 719 bărbaţi, 713 femei, 
735 necăsătoriți, 563 căsătoriți, 
127 veduvi, 7 divorțați, 201 
sciii carte, 1.231 nu. Ca străini 
sunt 2 evrei, 

Întinderea teritoriului comu: 
nei Șiviţa e de vr'o 6.835 hec- 
tare, din cari cea mai mare 

„ parte” apârţin proprietăţei mari, 
represintată prin moșiile par- 

„ticulare Tatarca şi Șiviţele Ga- 
lata și Frumoasa, precum şi 
moșiile Statului Balta- Brateș şi 

- Balta- Bădălanului (9. n. ri). - 
Sătenii posedă numai vo "700 
hectare pământ. 

Pe lângă plugărie și crescerea 
vitelor, locuitorii șiviţeni se mai 
ocupă și cu .tăietul stufului,- 
păscuitul, facerea de rogojini 
Și vândarea de năsip în Galaţi. 

Numărul vitelor în total în
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- cificate ast-fel: 

ai, 114 epe; 3 măgari; 6 tauri, | 

1890 era de 3.453 capite, spe- 

17 armăsari, 94 

608. boui, 333 vaci, 121 viței; 
1.718. oui, 98 berbeci; 10 ţapb 
29 capre; 

scroafe și 63 vieri. 

În anul agricol 1890/91 stai 
s&m&nat uice 82 hectare secară, 

371 porumb, 386 orz, 28 ovtz, 

7 mei, 57 păring ; pentru fânețe 

"ai fost 357 hectare. 

Comerciul în com. Şiviţa e 
vepresintat prin câte-va  crâșme 
şi prăvălii de băcănie; un ar- 

 ticol însemnat și binos pentru 

sătenii locali e lucrarea, ȘI vin- 

cu cură se derea rogojinilor, 

îndeletnicese mult, 

Veniturile comunale se. cif-| 

” vează anual la 10.930 lei 70 

bani, iar cheltuelile 8.311 lei 
48 bani.—Dările directe în to- 

“Adormirea Maicei D-hii, 

tal ajung «la, 10.337 lei 71 b, 

Biserici 2: una în Şivița 
con- 

T. 

1 

99: porei scopiți, 140 

  

“struită în 1881, cu 17 fălci pă- 

mânt; alta în” Tătarca, Sf. Ar- 

hangheli, construcție vechiă, cu 

S!/ fălci pământ ; întreaga co- 
mună formează o purohic, cu 

catedrala Adormirea, 1 preut 
paroh îşi 3 cântăreți. 

Școli 3: una de băeţi și alta, 
de fete în Siviţa, a treia mixtă 
în Tatarca; cea de băeți din 

Siwţa e înfințată în 1865 și 

are 35 elevi, cea de fete cu 35 
eleve, iar cea din Tatarca are 

vo. 20-—30 şcoluri de ambele 

sexe; nici-o şcoală nu posedă 
“pământ. | 

Şiviţa: satul principal şi reșe- 
dința comuni cu același nume, 

are 213 case cu 297 familii și 

951 suflete, o biserică şi 2 şcoli 
(9. Șivițe-com.). 

Siviţele Galata şi Frumoasa: 
moșie particulară de. 315 he. 

în com.: Șiviţa, pl. Prut. 

Tău: baltă în com. Folteşti, pl. | Tămăoani: Sat, în com. Frumu- 

) 

Dălpăloaea.: 

Prut, formată din vărsăturile 
Prutului, 

grupuleț de câte-va 
case (mai mult stâne), în a- 

propiere de satul Ghinghești, | Tanipa: pădure, în com. Bursu-. 
com. Drăgușeni, pl. Zimbru. 

șița, pl. Prut, în sus de reșe- 
dința comunală, cu 90 familii 

și 438: suflete, precum și o bi- 
serică (v. Frumuşița-com.). 

cani. pl. Zimbru,
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Tătarea: sat, în com. Şiviţa, pl. 
Prut, cu 99 case, vr'o 100 fa- 
milii și 403 suflete; are o bi- 
serică şi o școală (v Șivița-com.). | 

Tătarea: moșie particulară de 
1.031 hr., în com, Șiviţa, pl.]. 
Prut, E 

Telejin : baltă formată din vă&r- 
săturile Prutului, în com. Ro- 
gojeni,- pl. Horincea, între sa- 
tele Rogojeni și Vădeni, în sus | 

„de Perja (v. n. r.). 

"Terehileni ( Voineștă- Bazan-Că- 
ușan) : trupuri de moșie parti- 
culară împreunate și de întin- 
dere totală 858 hectare, în com. 
Berești, pl. Horincea. 

Trăiân: sat, în com. Braniștea, 
„pl. Siret, cu 36 case, 39 fami- 
lii şi 115 suflete, are şi o bi-| 
serică în construcţie; teritoriul 
ce-i aparţine are întindere de 
730 hi. (e. Braniştea-com.). 

Trăiân: moșie particulară de 450 
hr., în com. Braniștea, pl. Șiret. 

Tufele-lui-Păcuraru : trupuşor 
de moșie a Epitropiei Sf. Spi- 
ridon din Iași, în com. Bereşti, 
pl. Horincea. 

Tuluceşti : una din cele mai apro- 
piete comuni rurale de Galaţi pl. 
Siret, la distanță de 14 kjlo- 

Y 

  

metri şi ântâia de pe malul 
„Prutului; așegată la coada la- 

cului Brateș, ea se mărginește 
la N. cu: Șiviţa, la E cu balta 
şi lacul Brateș, la S. cu Ga- 
laţii şi la V. cu teritoriul com. 
Filești, Braniștea, Independenţa, 
şi SL. Conachi. | 
A doua în populaţie din toate 

comunile rurale ale Judeţului 
Covurluiii, această comună e 
formată, din 7 cotuni: Tulucești 
(reședința), Costuche- Negri, Ciş- 
melele, Fântânele, Odaia-lui. la- 

* Mânălachi, Slobozia- Moviley şi 
Venătorii. Locuitorii. sunt foști 

„ clăcași împroprietăriți; numărul 
„contribuabililor 482, al familii- 
lor 815 cu 2.976 suflete, din 
cari 1.564, bărbaţi, 1.412 femei, 
1.608 necăsătoriți, 1.138 căsă- 
toriți, 206 v&duvi,'24 divorțaţi, 
252 cu seiință de carte, 2.623 
fără. Cotuna Fântânele are 111 
familii cu 693 suflete. Israiliţi 
sunt 3 familii cu 10 suflete. 
-- Întinderea totală a teritoriului 
acestei comuni se socoate cu 
aproximaţie la 11.440 hectare 
(8.000 fălci). Din acestea, cea, 
mai mare parte aparține prop- 
rietăței mari, represintată prin 
moșiile particulare Odaia Măni- 
lachi, Slobozia- Movilei, Ibrian, 
Movila- Turcului gisă și Monete, 
precum și moșiile Statului Zu- 
lucești, Sultanu şi Cișmelele 
(v. nr). 

Osebit de plugărie Şi cres-.
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cerea, vitelor, locuitorii din Tu- 

luceşti se ocupă cu viticultura, 

„pescuitul. tăetul stufului prin 

balţile din apropiere (ale Bra- 
teșului și Prutului), facere de 

rogojini și căratul năsipului. 
Năsipul de .Tuluceşti este re- 
numit în tot județul în privirea 

calităței sale superioare; cu el 
sc face mare comerciii, cariera, 
de unde se scoate năsipul, este 
proprietatea, Statului și se aren- 
deazi ca şi cele-l-alte bunuri 

ale sale. 

Numărul vitelor se calculează 

"în total la 3.499 capite. 

În genere însă locuitorii com. | 
Tulucești nu sunt înstăriți; rar 

găsești sătean cu “plugul: lui; 
casele sunt învălite cu stuf, fără 
îngrădiri, fără curţi îndestulă- 

"toare sai plantaţii, ele se ţin 
aproape în şir unele de altele, 

nici o aliniate nu se observă 
în aședarea, lor. 

Bugetul comunal se cifrează 
ast-fel: venituri 27.004 1. 78 b., 
cheltuieli 21.833 lei 84 .bani. 

Contribuțiile directe în total 
20.094 1. 12 b. 

Biserici 2 : 
Arhanghel şi în Odaia-Mănă- 

lachi Sf. Gheorghe, ambele a- 
vând pământ conform legei ru- 

rale; după întocmirea sinodală 

din 1888, comuna 'Tulucești for- 
“mează două parohii: Tuluceștii, 
alcătuită numai din reședința 

comunală, cu catedrala Sf. Ar- 

  

- în Taluceşti Sf.|   

hangheli, 1 preut paroh și 2 
cântăreți; și Odaia- Mănălachi, 
formată din cotunile Odaiu- Mă- 

nălachi, Venătorii, Fe ântânele și 

Cişmele, cu 1 preut paroh şi 

2 cântăreți. 
Şcoli 5: 2 în 'Tulucești, din 

cari una de băeţi ce avea 37 

elevi în '1888/89 și alta de fete 

cu 15 eleve ; una mixtă în Oduia- 
Mănălachi ; a patra iarăşi mixtă, 

în Fântânele ; şi a cincea, de 

fete, în Venători, 

Prin teritoriul com. Tulucești, 
şi anume începând de la coada 
Brateșului, trece Valul-lui-Tră- 
ian sau a lui. Atanaric, cum - 

susține istoricul iașan d. A. D, 

Xenopol'(v. Istoria Românilor, 
v.t. p. 815—316). Aseminea, 
pe parte din teritoriul săi se 

întind și lucrările de fortificație 

cunoscute sub numele de Galaţi- 

Nămoloasu-kocșani. 
" Prin mijlocul satului Tulu- 

cești rece șoseaua juidețană, 

Galaţi-Bârlad-Fălciii ; aseminea 
va trece linia căiei ferate Ga- 
laţi-Bârlad, având şi o staţie 

cu numele Tuluceşti. 

Tuluceşti: satul principal şi re- 
şedinţa comunei omonime, pl. 
Siret, cu 251 familii și 650 
suflete, o. biserică și 2 şcoli (v. 

'Tulucești- com.). 

Puluceşti : „moșie a Statului de 
1.778 hr. 78 m. p., foastă a-
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târnată de .monastirea Cetăţuia, 

din lași, în com. Tulucești, pl. 

Siret; arendă anuală 34.000 lei   
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Purcinul: pădure mare a Sta- 
tului, în com. Bursucani, pl. 
Zimbru, 

Ţ. 
Tăruşele : baltă, formată din văr- 

săturile Prutului, în com. Fol-; 

tești, pl. Prut. 

Tiglina : unul din numele dat 
„ foastsi ceţăți romane Gherghina 

de lângă Bărboși (vegi Gher- 
ghina). E 

Tiglina : moșie de 1.144 hr. a 
primăriei Galaţi, aproape de 

oraș, în partea sud-vestică, a 

parținând din punctul de vedere 

administrativ com. F ilești, plasa 
“Siret. Această moșie este desti- 
nată în special pășunatului vi- 
telor orășenești; aice se găsesc 

însă și usiua pentru alimenta- 
rea ci apă, cazarmele şi arse-' 
nalul flotilei, abatoriul și un 

numâr însemnat de depozite de 
gaz şi praf de pușcă, proprie- 
tate particulară sai a Statului. 

Moșia Țiglina a fost pănă în 
1869 Decembrie 10 -proprieta- 

tea Statului, foastă dependentă 
de. monastirea Mavromol, iar 
comuna Galaţi poseda un trup 
de moșie în Slobozia-Conachi; 
d'atunci, însă, în vederea nece- 

sităței de emaș pentru vitele 
târgoveţilor mărginaşi, s'a fă- 

cut schimb între ambele moșii. 

    

  

Ţipeşti-Şerbeşti : moșie a Sta- 
tului în comuna 'Braniştea (pl. 
Siret), foastă dependentă de 
Episcopia de Roman; întindere 
5.698 hr. 7.850 m. p. (din cară 
486 hr. pădure); arendă anuală, 
75.000 |. 

Tolica: numirea vechiă și popu- 
La 

lară a satului Drăculești, com. 
Măstăcani (v. Drăculești-sat). 

Tuţeanilor (- Valea): în mijlocul 
căriea, curge un pârăeș numit 

Zoițana, începe, de la satul e 
același nume. 

Tuţeanilor (-Deulul):, corespon- 
dent văiei omonime. 

Tuţeani : comună rurală, în pl. 
Horincea, aședată la punctul de 
întâlnire a dealurilor ce for- 
mează ambele laturi ale văiei 
Țuţeanilor, la distanță de 93k. 
m. de la Galaţi, formând îm- 
preună cu Măluștenii și Lupeştii 
cele mai extreme comuni nor- 

dice ale judeţului Covurluiii. A- 
ceastă comună se mărginește la 

N. E. cu jud. Tutova (com. Să- 

rățenii-Schinenii, Igeştii și Blă- 
geştii), la S. cu Găneștii şi la 

V. cu satele Mălușteni și Mân-
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zătești, Aldești şi Prodănești. | 

Prin mijlotul 'Țuţeanilor curge 

un pârăeş, care isvorăște din 
partea nordică. a comunei prin 

valea numită Valea-Satului și 
se varsă în Horincea, drept Pro- 

dăuești. 

Cum merge cine-va pe valea 
Horincei în. sus, satul: Țuţeanii 

se presintă, ca o frumoasă pa- 
„noramă de grădini, în mijlocul 

cărora se pierd casele locuito- 
rilor; iar pe muchia dealului | 
apusan al satului se zărește din 
depărtare maestoasa, biserică a 
Țuţeanilor, care dominează, în- 
treaga regiune de aice. Țuţ- 

canii e una din cele mai fru- 
moase comuni rurale ale jud. 
Covurluii, dacă .nu cea mai fru: 

moasă. din toate. | 

Trei cotuni constituiesce a- 

ceastă comună : f'ufeani (re|. 
şedinţă), Mănăstireni şi Sipenă, 
locuite toate numai de răzăși 

și depărtate de reședința co-. 

munală ast-fel :: Mănăstirenii de 

“11/ k. m. spre N., iar Sipenii 

de 3'/, k.m. spre S.E. Contri- 

buabili sunt 344, -capi de fami- 
lie 536 cu 2.107 suflete, din 

cari 1.007 bărbaţi, 1.100 femei, 
1.131 necăsătoriți, 936 căsăto- 

riți, 50 văduvi, 296 cu sciință 
de carte și 1.811 fără. Israiliţi 
2 familii cu 6 suflete. 

Situaţia teritoriului comunei 

Țuţeani este mai mult delu- 
voasă; și împodobită cu plantaţii;   

'suprâfața sa se calculează la, 
2.230 hr. 80 ar. (1.560 fălci), 
din cari 1.601 br. 60 ar. ara- 
bile, 57 hr. 20 ar., branişte, 

371 hr. 80ar. vii și livedi (din 
cari vii 212'/) și 214 hr. 50 ar. 
vetrele satelor și loc netrebnic. 

Plugăriă, creşterea, vitelor şi 
cultura viilor e ocupaţia căpi- 
tenică a țuţcănenilor; în această, 

comună nu se află proprietăți 

: masă, Se seamână cu deosebire : 

popușoi, secară și orz; produc- 
ţia totală mijlocie după. specii 

este: 2.146 kile. popușoi, '150 

grâu, 2.400 secară şi 450 orz; 
recolta medie pe falce e de 3 
kile.. Producţia vinicolă se urcă 

pănă la 60.000 vedre anual. 
Vitele se cifrează ast-fel: 559 

boui, 312 vaci, 86 junci şi ju- 
nice ; SS cai; 641 ovi; 551 porci. 

Pluguri sunt 240; crâșme 5, 
„prăvălii de lipscănie 2 (ambele 
„ținute de evrei); dintre săteni 
sunt. câți-va, stoleri și cismari ; 
vo 120 femei cultivă duză şi 
gândaci de mătasă, precum şi 

cânepă ; stupi de albine sunt 

410; femeile se ocupă cu in- 

dustria, casnică: pentru 'nevoile 
„lor proprii. Sub punctul de ve- 

dere higienic. şi estetic locui- 
torii de aice staă bine; hrana 

însă e puțin nutritivă ca mai 
pretutindene la sate; în schimb “ 

însă posiția locului și casele 

sunt bine conformate și plan- - 
tate inprejur, ceea ce face ca, 

R
R
 

pa
 
L
R



ȚUȚ 
  

" sânătatea, să meargă bine; fie 
care sătean apoi are grădina 
sa de pomi roditori şi de zau- 
zavat (cultivă şi cariofe); vaci 
cu viței însă nu prea aă, din 
lipsă de emaș indestulător. 

Bugetul comunal se cifrează 
ust-fel : venituri 7.833 lei, chel- 
tuieli 7.830 lei 60 bani.— Con- 
tribuțiile directe totale se ridică, 
la 9.477 lei 75 bani. 

Biserici 3; Sf. Voevogi în 
Țuţeiini, construită în 1884 pe 
locul alteia, vechiă ; Sf. Dimâtrie 
în “Mănăstireni, . de: dată, înde- 
părtată, de trei ori rezidită ; și 
Sf. Gheorghe în Șipeni, zidită 
în 1868. în locul alteia ante- 
rioare. "Dintre biserici, numai 
cea din Sipâni are pământ dat 
de' demult de câtre un bătrân 
pios (cu venit anual de 270 lei); 
cele-l-alte două n'a. — După 
noua aședare sinodală din 1588, 
com. Țuţeani formează o pa- 
rohie, cu catedrala Sf. Voevod, 
un preut paroh, un preut ajutor 
şi d cântăreți. 

Şcoli 2, ambele mixte, în 
Țuțeani şi Sipeni; numărul to- 
tal al școlarilor regulați e: de 
50, din 131 înscriși ; din Școala 
din Țuţcani ui absolvit cursul 
întreg de la inființare pănă adi | 
15 tineri; nici una din școli 
nare pământ. 

In privirea numirei şi-a ve- 
chimei Țuţeanilor, există urmă- 
toarea legendă : 
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Se crede că acest sat este 
- inființat. de un oare-care Ţuţea, 
aprod a lui Stefan-cel-Mare. 
Se poresteşte că Stefun-Vodă, 
“după bătălia de la Racova (1475 
d. Chr.), punând piciorul pe lo- 
cul ce formează adi platoul de 
la Nord, a dat pământul spre 
Sud lui Țuţeu, iar la Vest lui 
Gembet, din cari se trag Mă- 
luștenii. Locul acesta se nu- 
mește Lacul- Îngrădit, unde se 
concentreazii 7 hotare: al Mă- 
luștenălor, Ghereasca, Sturzoaca, 
Bârlalești, Schineni, Sărdţeni, 
și Țufcani. 'Țaţeu a avut. doui 
fraţi și o soră, numiți Fârâe, 
Sipu şi Chindia; densul s'a, 
aședat în valea unde e 'satul 
Țuţcani, casa ar fi avut?o chiar 
în centrul de adi al comunei, 
iar pământul l'a, împărţit între 
frații şi sora, sa, dând în partea 
sudică pe o vale loc lui Sipu, 
de unde se trag răzașii . din 
Sipeni, iar partea estică fratelui 
săi Hârâe, și mai sus surorei 
sale Chindia, unde este monas- 
tirea Țuţeani. Intro di, viind 

“Hârâe ca să are o dumbravă, 
care, adi e platoul spre Est 
între Țutcuni și Lăţești, însei: 
ințat Țuţcu de aceasta, se in- 
furiă şi luând sabia, merse la - 
plug, luă: în goană pe Hârâe, 
îl ajunse pe coasta, văei cei ce 
se lasă spre pârăul Liscov și-l 
tiuiă în bucăți; iar unde Ya tăiat, 

» a pus hotar moșiei, existând
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şi adi în acel loc o piatră mare 
“ca de 2 stânjini de lungă şi 
jumătate stânjin de lată cu nu- 
mele Piatra-lui-Hârăe, ce ser- 
vește de hotar între 'Țuţcani și 
Lăţești, și chiar între județul 
Covurluiii şi Tutova. Hârâe a 
avut copii şi pământul li-a ră- 
mas lor, fără a-i supăra Țuţeu; 
'Tuţeu d'aseminia a avut fii, nu   

se scie însă numele lor (se vor- 
beşte de o fată Droica), cărora 
le-a r&mas pământul, formând 
satul Țuţcani. 

Tuţeani : satul principal şi reșe- 
dinţa comunei omonime, din pl. 
Horincea, cu 1.091 suflete, o 
biserică și o școală (v. uţeuni- 

comună). 

U. 

Uliu : o parte teritoriulă însem- 
nată în com. Bursucani, plasa 
Zimbru, acoperită cu . pădure 

mică (de nuele) şi prin mijlo- 
cul căreia se află o vale înfun- 
dată spre Apus și deschisă spre 
Răsărit. 

Umbrăreşti : moşie particulară, 
în comuna Bujor, pl. Prut;. în 
patru trupuri, din cari unul de 

204 hr. 50 ar., altul de 310 hr,, 

al tieilea, 429 he. și al patrulea 

de 286 hr. 

Umbrăreşti : sat, în com. Bujor, 

pl. Prut, în jos de reședința co- 
munală, pe valea Covurluiului, 

„cu 103 familii şi 452 suflete, 
precum și o biserică (v. Bujor- 
comună).   Uncâni : moșie a Statului de vr'o 

170 fălci, în com. Crăești, pl. 

Zimbru. 

Urecheşti : moșie particulară de 
309 hr., în com. Bujor, plasa 
Prut ; această moșie începe din 
cot. Moscu, de la poarta ţar- 

nei, și ţine pănă la alt pământ 
numit Ghionoaea, din comuna 

Băneasa. 

Urleasea: vale, pe teritoriul co- 
munei Măstăcani, pl. Prut. 

Urleşti : moşie particulară de 
786 hr., în com. Măcișeni, pl. 

Zimbru. 

Urleşti: sat, în com. Măcișeni, 
pl. Zimbru, ceva mai sus de 
cotuna Corni, aceeași comună 
(ș. Măcişeni-com.).
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V. 

Vacei (- Valea): pe teritoriul co- 
munei Băleni, pl. Zimbru, între 
aceaștă comună și Vârlezi. 

Valea-Câilor : cracul sudic al 
unei văi mici în direcţiune sud- 
nordică, din com. Braniștea, pl. 
Siret. 

Valea-Cucoşului : pădure în com. 
Rogojeni, pl. MHorincea, spre 
Apus de satul Rogojeni. 

Valea-de-la-Cruceânu : începe 
din teritoriul com. Bursucani şi 
dă în valea Jorăştilor. 

Valea-Țarnei: deal, în comuna 

Piscu, pl. Siret, în aceeași di- 
recţie cum spre R. de valea, 
omonimă, spre Pechea. 

Valea-Țarnei: vale, pe _terito- 
riul com. Piscu, pl. Siret. 

Valea-Rea: deal, în com. Băleni, 
pl. Zimbru, spre Apus, între 

Suhuluiul-cu-apă şi valea Bra- 
niștea, spre Cudalbi. 

Valea-Rea: vale corespundentă 
dealului omonim. 

Valea-Satului: în mijlocul sa- 

* 

  

  

tului Țuţcani, pl. Horincea, prin 
care curge un mic pârăeș. 

Valea-Şeasă: vale cu pădure pe 
ea, pe teritoriul com. Bereşti, 
pl. Horincea. începe de la ho- 
tarul jud. Covurluiii despre Vin- 
derei şi merge spre Meadă-di, 
dând în valea Jorăștilor. 

Valea-Şeasă : deal, corespundent 
văiei omonime. 

Văleica-Stoeneştilor: pe mo- 
șia Vlădești, din com. cu ace- 
lași nume, pl. Prut, spre N.YV. 
de Vladești, această vălcică are 
pădure. și mai multe isvoare. 

Se povesteşte că la 1821 (în 
timpul Eteriei) în pădurea a- 
cestei vălcele s'ait adăpostit, de 
frica 'Turcilor, peste 500 fami- - 
ii din Galaţi; şi astă-di se văd 
locurile bordeilor de adăpostire. 

Valul-lui-Praian: urmele ace- 
lui mol saii șanț de pământ 
roman, recunoscut pănă în tim- 
purile din urmă, ca făcând parte 

din marea lucrare cu același 
nume a împeratului Trăian, cu- 
ceritorul Daciei (104—115 d. 

Chris.). În jud. Covurluiii acest 
val începe din spre Apus de 

rainile cetăței Gherghina, (com. 

ll
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Filești), și anume dintre satele 
Şerbeștii-Vechi (ca. la 500 m.) 

și Braniștea, trecând prin co- 
tuna Fântânele pănă la coada 

Brateșului, lângă Tulucești:; d'a- 
colo trece în Basarabia. 

După arătările ultime ale d-lui 
A. D. Xenopol, profesor de Is- 
toriă. Românilor la Universita 

„tea din lași (Istoria Românilor, 
v. Î, p. 315-316), pe temeiul 
unui pasaj din Ammianus Mar- 

celinus şi pe alte fapte și is- 
voare, valul din judeţul Covur- 
luiului n'ar face parte din ma- 

rea opetă a împăratului Trăian, 
ci este lucrarea lui Atanaric,] 

un şef al Goţilor, ce la ridi- 
cat pe la 375 d. Chrs. spre a 

se apăra contra Hunilor. 
„Este adevărat“ — dice isto- 

ricul precitat — „că pe aice un 

val roman nu ar fi avut nici-o 
rațiune 'd'a; fi, mai ântâiă întru 

cât exista valul cel mare, în- 

adevăr apărător al Moesiei 

inferioare, pe care lam vădut 

că, trece prin Basarabia și Mol- 
dova, sudică de Ja Akermah prin 

“vadul lui Isac pe Prut peste 

„Siret şi pină la Carpaţi; apoi 
la ce ar fi slujit Romanilor un 
va] tras între Brateș și Siret, 

care n'ar fi constituit nici-o li- 
nie de apărare pentru posesi- 

unile lor sud-dunărene, singu- 

rele al căror scut il aveai în 
videre : ridicarea unor  ast-fel 

de întărituri?   

În așa numălul val al ui Tra- 

ian, ce leagă coada Brateşului 
cu malul Siretului, avem îna- 
intea noastră remășițele acelui 
ridicat de Atanaric pentru a 

se opune năvălirei Hunilor. 
Se constată din isroarele tim- 

pului că pe la 375 d. Chrs. 

Goţii locuiai câtre Nistru și 
părţile orientale; când să în- 

tâmplă năvălirea Hunilor. Au- 

“gind Atanaric, şeful ramurei 
celei mai occidentale a Goţilor. 
că vin asupra să Hunii, trimese 

în recunoascere un corp de oş- 

tire, iar el se scobori câtre 

Dunărea și câută să ,se întâ- 
viască, trăgând un zid cu șanț 
din malul Siretului pănă în a- 

cel .al Dunăre. Valul de pă- 
ment, din care se văd pănă adi 
urme în județul Covurluiii, mar 

fi de cât o rămășiță a acelei în- 

_tăritură alui Atanarie.. Din ma- 

jul Siretului pănă în acel ul 

Dunărei, trebue a înţelege: din 
malul Siretului în dreptul sa- 

tului Cotu- Lung pănă în coada 
Bruteşulai, com. Tuluceştă, întru 

cât lacul Brateşului, nefiind, de 
cât o formaţiune a Dunărei, 
urătarea lui Ammianus nu se 

poate referi de căi la el, iar 

nu la J)unărea propriii glisă.» 

Vameş: sat ce-i gice și Odaia- 
Pope (Pochii), în com. Piscu, 
pl. Siret, la depărtare de 4 ki- 

lometri în spre V. N. de reșe
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dința comunală; teritoriul ce-i 

apaiţine consistă din 357 hr. 
50 ar. arabile, peste 572 hr. 
fenețe şi emaș, 28. hr. 60 au. 

cuhalm (pădure de salcie și de 
gârneață) şi 5 hr. 72 ar. zîpi. 

Numărul fumiliilor 75 cu 264 
suflete, are şi o biserică (vegi 
Piscu-com.). | 

Numele acestui sat vine de 
la bunicul. proprietarilor mo- 
şiei, fraţii Dimitrie (Tache) şi 
Petre Șerbănescu, care se numia 
Gheorghe WVumeşul. 

Vameş: moșie particulară, în com. 
Piscu, pl. Siret, în două trupusi, 
fie-care de câte 458 hi. 

Vameş : staţie de drum de fer|: 
a liniei ce merge spre Roman, 
după numele satului cu același 
nume, în com. Piscu, pl. Siret. 

Vasile Alexandri: sat, în com. 
Independenţa, pl. Siret, puţin 
mai Jos de reședința comunală, 
format din însurăţei împroprie- 
tăriți în 1879781 şi purtând 
numele marelui bard al Româ- 
nismului — Vasile Alexandri. 
— Numără 45 familii cn 160 
suflete și o biserică. Teritoriul 
ce-i aparţine e de 1.374 hy. 98 
ar.; moșia pe care e aședat sa- 
tul se numia înâinte Viorica 
Vechiă sai Crăciuna (ș. Inde- 
pendenţa-com.). . 

  

  

Vădeni : moșie a Statului de 1.120 
fălci (cu vii cu tot), în com. 
Rogojeni, pl. Horincea, foastă 
pendinte de monastirea Dobro- 
v&ţ; arendă 18.550 lei, 

Vădeni: sat, în com. Rogojeni, 
pl. Horincea, cel mai nordic 
sat al jud. Cavurluiii pe malul 
Prutului, la depărtare de 5k. m. 
de la reședința comunală și la - 
76 kilometri de la Galaţi; te- 
ritoriul ce aparţine sătenilor de 

„aice e de 320 fălci; numărul 
caseloi 97, familii 100 cu 390 

sufiete ; are o biserică și o școală, 
(v. Rogojeni-com.). 

Vămeşeni: moşie particulară de 
609 br. 18 ur, stăpânită în-de- 

vălmăşie de 76 locuitori din 

com. Filești, pl. Siret. 

Vălcica-Draga : vale mică în com. 
Bujor, pl. Prut, spre R. de Go- 
lășei, formând un semi-cere. 

Velichea: vale în com. Bujor, pl. 
Prut; începe din valea Covur- 

luiului-sec și se termină între 
com. Cuca și Băleni. 

Vânătorii: sat, în com. Tulu- 

cești, pl. Siret, nu departe de. 

Galaţi, cu. 147 familii ; biseri- 
cește face parte din parohia 

Odaia-Mănălachi (*. Tuluceştă- 

comună),
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Vârlezi : comună rurală, în pl. 
Zimbru, la 58 k.m. de la Ga- 

laţi şi la 4 k. m. spre N. V. 

de la Bujor. Aședată pe două 

dealuri numite Lupeșii spre A- 

pus și Bugeanu spre Răsărit,| 
se: mărginește la V. cu cotuna 
Urleşti (com. Măcișeni) și com. 
Smulţi, la S. cu teritoriul com. 

Băleni și parte din Bujor, la E.|. 

cu com. Bujor și parte din Jo- 
răști și la N. V. cu Crăeștii. 

Formată dintr'un singur sat 
rEzășesc, această comună are 

o posiţie încântătoare, fiind în- 
cunjurată de jur-împrejur cu 
vii și livedi; în mijlocul satului 
e un isvor cu apă gustoasă, ce 

pleacă. din dealul despre Apus, 
formând în curgerea sa pâră- 
eșul Verleaza;, aseminea pe te- 
ritoriul acestei comuni trece şi 
o ramură a pârăului Suhuluiii. 
Numărul contribuabililor din co- 
muna Verlezi e de 268, al fa- 
miliilor 564 cu 1.601 suflete, 
din cari 807 bărbaţi, 794 femei, 
850 necăsătoriți, căsătoriţi 658, 
văduvi 87, divorţaţi . 6, cu sci- 
ință de carte 324, fără 1.277, 

Ca străini sunt numai 2 israiliţi. 
Situaţia terenului de aice e 

mai mult şeasă, dar sunt și 

dealuri. Întinderea teritorială 
se cifrează la 6.168 hr, din 
cari 1.300 aparţin 'proprietătei 
mari și 4.868 r&zăşilor. Pămân- 
tul r&zășilor se specifică ast-fel: 

3.756 hr, arabile, 743 păduri 

  

și tufăriș pentru emaș, 28 fâ- 
neţe, 143 vii, 25 livedi şi 175 
vatra satului. Proprietatea mare 
e represintată prin moşiile Ver- 
leuza-lteşti şi  Verleaza-de-sus 
şi de-jos. 

Se seamână mai ales: popu- 
şoi, grâii Banat, grâi coloz 
(moldovinesc), secară, orz ŞI 0- 
vez. Producţia totală mijlocie 
e de 118.756 hectolițri, iar pe 
specii: popușoi 43.756 hr., grâtă 
Banat 5.300, grâii coloz 2.000, 
secară, 59.000, orz 3.700, ovăz 

3.000. Recolta medie pe hectar 
e de 6 kile. | 

Numărul total al vitelor cor- 
nute din com. Verlezi e de 
1.242 capite, dintre cari 608 
boui, 326 vaci, 103 junci, 52 

junce, 53 mânzați, 48 mânzate. 
52 viței. 

Pluguri în toată comuna sunt 
149, din cari 20 sistematice; 

crâșme 7 şi o prăvălie cu ma- 
.nufactură; sunt și mici mese- 
riași; aseminea fuvcționează 4 
mori de vânt; albine cultivă 

numai vr”o 3 săteni; 14 femei 

cresc vermi de mătasă, iar inul 
și cânepa se lucrează mai de 
toate. În genere sătenii vârle- 
zeni stai bine. 

Veniturile comunale se ridică 
la 6.769 lei, iar cheltuielile la 

4.956 lei 83 bani, dările directe 
în total se cifrează la 9.383 lei 
88 bani. 

Biserici 3: $7. Ioan- Boteză-
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torul, construită din 1833; Sf. 
Voevogi, din 1832; Adormirea 
M-cei D-lui, din 1852; biseri- 
cile n'a pământ; parohia Vâr- 
lezi are ca catedrală biserica, 
Sf. Ioan-Botezătorul, un preut 
paroh și 2 cântăreți. 

Școli 2: una de'băeţi şi una 
de fete; cea de băeți cu 66 
elevi regulați din 78 înscriși, 
cea, de fete cu 20 eleve ce ur- 
mează regulat din 22 înscrise; 
nici școlile wati pământ 

În Vârlezi își ati obârşia fa- 
miliile covurluene Cernat, Ples- 
nilă, Balaban, Vârgolici etc. 

Prin teritoriul acestei comuni 
trece calea judeţeană ce merge 
spre Bârlad. Ca căi vecino-co- 
munale sunt: spre Răsărit la 
Bujor, spre Apus la Crăești și 
spre Sud-Vest la Băleni. 

Verlează: pârăeş, format din- 
tr'un isvor aflător în mijlocul 
satului Vârlezi, pl. Zimbru, Și 
care se varsă în pârăul Covur- 

  
| 

  

Viereasea : vale, în com Măstă- | 
cani, formată de dealul Plopi- 
lor saii Copacilor, şi care e o 
ramură a dealului dintre pâră- 
ele Covurluii şi Suhuluiă. 

Viilor (- Valea): în com. Rogo-. 
jeni, pl. Horincea, pe teritoriul. 
cotunei Chirilești. 

Viorieca-Vechiă: ce-j dicea în 
vechime și Crăciuna, foastă mo-, 
șie a Statului, pe care e așe- 
dat satul Vasile Alexandri, din 
com Independenţa, pl. Siret (v. 
n. r.). 

Vlaşea: baltă, în com. Măstă- 
cani, pl. Prut, formată din văr- 
săturile Prutului. 

Vladnicu : moșie a Statului, în 
com. Măcişeni, pl. Zimbru foastă 
pendinte de monastirea Nico-. 
riţa; întindere 66 hr. 4.777 m. 
p.; arendă 410 lei, 

luiii, la satul Puţichioaea. Apa | Vlădeşti: comună rurală în pl. de unde isvorăște acest pârăeş 
este foarte gustoasă. 

Verleaza de-sus-şi-de-jos: mo- 
şie particulară (în trupuri) de| 
600 hr., în com. Vârlezi, plasa 
Zimbru. 

Verleaza-Iteşti: moșie particu- 
lară de 700 hr., în eom. Vâr- 
lezi, pl. Zimbru. 

Prut, a patra comună covurlui- - 
ană de pe malul Prutului, la 
52 k. m. de la Galaţi, se măr- 
gineşte la N. E. cu teritoriul 
com. Rogojeni și Oancea, la E. 
cu Basarabia prin rîul Prut, la 
N. V. cu Băneasa și Bujor, și 
la $. V. cu Măstăcani și Fâr- 
țănești. | 

Pe lângă rîul Prut, teritoriul 
acestei comuni e udat de băl-
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țile Jaicaşi şi Păşcanu. Patru! - 

cotuni fac parte din ea: Roş-, 
cană, Vlădești (reşedinţa comu- | 

nală), Pășcani și Brănești, ast-, 
fel depărtate una de alta : Roş-! 

canii la 7 k. m. în susde Vlă-i 

dești, Pașcanii la 600 metri în | 

jos de reşedinţa comunală, şi 

Brăneştii tot în partea, sudică! 
la 31/, k. m. de la Vlădești. | 

Numărul total al caselor e de! 
458, contribuabili 335, familii! 
541 cu 2.013 suflete, din cari! 

991 bărbaţi, 1.022 femei, 1.008 | 

necăsătoriți, 884 căsătoriţi, 121 

văduvi, 177 cărturari şi 1.836! 
“necărturari. Străini sunt: 4 capi. 

de familie israiliți cu 21 sufiete | 
„ȘI 4 familii grecești cu 12 su- 
flete. | | 

Suprafața teritoriului com.| 
Vlădești se caiculează la 11.251 
hr. 24 ar., din cari 3.718 în 

Roșcani, 3.078 hr. 79 ar. în 

Vlădești, 2.288 hr. în Pășcani 
şi 2.166 hr. 45 ar. în Brănești, 
Din acestea, 9.721 hr. 14 ar. 

aparțin  proprietăţei mari şi 

1.530 hr. 10 ar, sătenilor. Pro- 
prietatea mare este represintată 
prin moșiile Roșcani, Pușcană- 
Viădești, Fântâna- Țiganuluă , 

Păşcani şi Brăneşti (v. n. r.). 
Afară de plugărie și crescerea. 

vitelor, sătenii din această co- 

mună se ocupă cu cărăușia și pes- 
cuitul. S&mânăturile mai obici- 

“nuite sunt : secară, popușoi, orz, 

ovăz şi puţin grâu. Recolta 

  

  

anului 1888/89 a dat următorul 

resultat.: | 

Secară, de fulee 4 chile, 840 

falci a produs 3.360 chile. 

Popuşoi de falce 3 chile, 1.084 
fălci a produs 3.252 chile. 

Orz de falce -6 chile, 704 

fălci a produs 4.224 chile. 
Ovez de falee 11; -chile, 155 

fălci a produs 232!'/, chile. 
Grâi de filce 2 chile, .165 

fălci a produs 330 chile. 
Producţiunea viilor în același 

an a fost de 25.500 vedre. Vi- 
tele se cifrează ast-fel: tauri 7, 

boui 700, bivuli 17, vaci 450, 

juncani 118, junce 44, gonitoră 

63, gonitoare 45, mânzaţi 114, 
mânzate 78, viței 278; har- 
masari 8, cai 82, epe 78, noa- 
tini 36; oui 1.438, berbeci 104, 
capre 114, țăpi 15; rimători 405. 

Crâşme sunt 11, prăvălii. de 
manufactură 2 (în Roșcani); plu- 

guri 132, din cari numai 25 
sistematice; locuitorii de aice 

fac rogojini; vro 15 femei nu- 

mai din Brăneşti cultivă gân- 

daci de mătasă; inul şi cânepa 
insă se cultivă în genere; prea 
puţin se ocupă sătenii cu cul- 

tura albimlor. Locuitorii de aice 
stai răi, în Brănești însă stai 

ceva mai bine. 
Bugetul comunei se balan- 

sează ast-fel: venituri 7.832 ]. 
50 b., cheltuieli 7.371 |]. 71 b. 

Contribuțiile directe se ridică 
în total la 13.070 1. 74 b.
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Biserici 4: în Vlădești Sf. 
Voevodi, construită, de vr'o 125 
ani, din vălătuci, invelită cu stuf, 
în stare proastă; în Roșcani 
Adormirea  Maăcei Domnului, 
zidită în 1827 de fostul pro- 
prietar Mihail Chicuș, pe ru- 
inele alteia mai vechi, în stare 
bună ; în Brănești Sf. Voecoţii, 
din 1845, iarăşi construită în 
locul alteia mai vechii, adi 
aproape rainată ; și în Pășcani 

«tot Sf. Voevodi, construită în 
1943, în stare bună; toate bi- 
sericile ai pământ rural (câte 
81, falci). 

Afară de cotuna, Roșcani, ce   e alipită bisericește la Băneasa, 
încolo. întreaga comună Vlă- 
dești formează o parohie, cu 

- catedrala Sf. Voivodi din reșe- 
” dința comunală, un preut paroh 

şi 4 cântăreți. | 
Şcoli 3: una în Vlădești, 

mixtă, înființată în 1865, cu 18 
elevi regulaţi din 42 înscrişi, 
absolvenţi de la înfiinţare pănă, 

"agi 176; a doua în Roșcani, 
tot mixtă, din 1883, cu 18 elevi 
regulați din 28 înscrişi; a treia,   în Brănești, cu 21 elevi regu- 
laţi din 34 înscrişi. Nici o| 
şcoală, n'are pământ. 

Prin comuna Vlădești trece 
calea județeană Galaţi-Fălciă, 
pe o întindere de 8 kilometri. 

Vlădeştă : satul ce servește de   Xeşedință comunei cu acelaşi 
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nume, în pl. Prut, cu 131 case, 
131 familii şi 532 suflete, o bi- . 
serică şi o şcoală (Y, Viădeşti- 
comună). 

Pământul: ce-i aparține are o 
suprufață de 2.288 hectr. cari, 
după mărimea proprietăței. şi 
întrebuințare, se specifică ast- 
fel : proprietatea mare : 858 hr. 
arabile, 614 hr. 90 ar. baltă, 
100 hr. 10 ar. fânețe şi 982hr. 
41 ar. emaș și pădure; pro- 
prietatea mici : 431 hr. 58 ax, 
arabile, 48 hr. 62 ar, vii şi 37 
hr. și 18 ar. vatra 'satului. 

Vlădeşti-Paşeani : moşie parti- 
culară de i.154 hr. 84 ar. în 
com. Vlădești, pl. Prut. 

Vlamnicul : pârăeș 'spre N. V. 
de comuna, Băleni, pl. Zimbru, 
între pârăele Suhuluiul-cu-apă 
și Suhuluiul-sec; acest pârăeş 
e sec mai tot-de-a-una, 

Voineşti : pădure, în com. Be- 
vești, pl. Horincea, de unde is- 
vorăște pârăul Chineju (v. n. r.). 

Voineştă-'Topeni : moșie particu- 
lară de 572 hr., în com. Barești, 
pl. Horincea. 

Vulturului (- Dealul): în comuna 
Frumușița, pl. Prut, 

*
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Z. 

Zăgancea : moșie particulară de 
1.289 hr. în e. Băleni, pl. Zimbru. 

“Zăgancea: sat, în com. Băleni, 
pl. Zimbru, mai jos şi depăr- 
tată de reședința comunală cu 
5 kilometri; numără 14 familii 

cu 48 suflete (v. Băleni-com.). 

Zăgancea : șeș, în com. Băleni, pl. 
Zimbru, pe drumul spre Pechea. 

Zăvoiu : moșie particulară de 214 
hr., în com. Cuca, pl. Siret. 

Zerneşti : sat în com. Jorăşti, 
pl. Prut, la 4 k. m. în susde 
reședința comunală; numără 

(împreună cu grupuleţul Fuleșt) 
39 familii cu 181 suflete. 

Zârneşti-Perişeni și Chigteala;: 
“trupuri de moşii ale Statului în 

com. Jorăști, pl. Prut, foastă 
"pendinte de monastirea Vara- 

tecu (cu puțină pădure) ; arenda 
13.000 lei. 

Zimbru sai Schitul-Zimbru : 
sat în com. Bursucani, plasa 
Zimbru, ceva mai sus de reșe- 

dinţa comunală, numără 30 fa- 
milii cu 110 suflete și o bise- 
ică (v. Bursucană-com.). 

    

  

!Zimbru : una din cele patru plăși 
ale județului Covurluiă , întoe- 
mită prin organisarea adminis- 
trativă de la 1 Noembrie 1892; 
își are numirea de la satul Zim- 
bru sai Schitul-Zimbru şi for- 
mează partea nord-vestică a ju- 
dețului. Teritoriul săi are o 
suprafață de 51.034 hectare, 8 
comuni cu 15 sate, 2.817 contri- 
buabili, 4.135 familii şi 14.839 
suflete ; reședința e Târgul-Dră- 
gușeni. 

Numele comunilor şi satelor 
sunt : 1) Băleni cu satele (co- 
tunile) Zăgancea și  Băleni; 2) 
Bursucani cu Schitul-Zimbru şi   Bursucani ; 3) Crăești; 4) Cu- 

dalbi ; 5) Măcișeni cu Corni, 

Măcișani și Urlești; 6) Smulţi 

cu Gorneşti și Smulţi, 7) Zâr- 
gul- Drăgușeni cu Diocheţi, Dră- 
guşeni și Ghinghești; 8) Verlezi. 

Zimbru : moșie particulară de 
vro 1.200 hr., în comuna Bur- 

sucani, plasa Zimbru. 

| Zoiţana : părăeș, ce isvorăşte din 
com. Măluşteui, pl. Horincea, 

curge prin valea Țuţcanilor și 
se vursă în [loriucea tot pe te- 
ritoriul Țuţeanilor.   

“piure N 
Cur > 
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